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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Objetivo deste trabalho é analisar através do plano de negócios de expansão da 
capacidade de atendimento do berçário e da educação infantil da Escola Espaço do Saber, a 
viabilidade financeira deste projeto. Com base nas informações que serão apresentadas 
teremos condições de suportar melhor a tomada de decisão para a realização do projeto, 
entendendo de forma mais profunda quais são os riscos e oportunidades que o mesmo trará 
para o negócio. Através deste plano de expansão temos o objetivo de transformar a Escola 
Espaço do Saber na melhor opção para a população que vive na vizinhança da escola, 
fortalecendo a imagem da empresa e trazendo melhor retorno financeiro para seus 
proprietários. 

 
Palavras Chaves: berçário, creche, pré-escola, ensino fundamental, plano de expansão.



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
The objective of this work is to analyze the financial viability of this project through the 
business plan to expand the capacity of attendance of nursery and early childhood education 
at Espaço Espaço Saber. Based on the information that will be presented, we will be able to 
better support the decision-making process for the realization of the project. Understand in 
more depth what are the risks and opportunities that it brings to the business. Through this 
plan we have the objective of transforming the Espaço do Saber School as the best option for 
the population living in the neighborhood of the school, strengthening the image of the 
company and bringing a better financial return to its owners. 
 
Keywords: Nursery, Early childhood education, daycare, preschool, expansion project. 
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1.      SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

A Escola Espaço do Saber é uma escola de Educação Infantil com princípios cristãos, 

fundada em setembro de 2003, e tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento 

integral das crianças em seus aspectos físicos, mentais e espirituais. Entendemos a educação 

como o processo de desenvolvimento de uma vida para atingir seu pleno potencial, no 

serviço ao próximo e no cumprimento do propósito de Deus. Tem como objetivo 

desenvolver a capacidade de aprendizagem dos alunos tendo em vista a construção de 

conhecimentos significativos de procedimentos e da formação de atitudes e valores. Possui 

já ampla experiência em educação na primeira infância, o que possibilita ter toda a visão 

educativa para as necessidades específicas desta faixa etária. 

 

O plano de expansão consiste na construção de mais 4 salas de atendimento, as quais 

aumentariam a capacidade de oferta de vagas da Escola em 83%, passando das atuais 

setenta e duas vagas para um total de cento e trinta e duas vagas ofertadas. O Intuito deste 

aumento de vagas visa justamente um incremento nos níveis atuais de faturamento da 

Escola. O objetivo é de que até o prazo de três anos todas as novas vagas estejam 

preenchidas, com isto o nível de faturamento anual passaria dos atuais R$ 648.000 

seiscentos e quarenta e oito mil reais para R$ 1.381.000 hum milhão trezentos e oitenta e 

hum mil reais por ano, levando-se em conta que o faturamento é 98% composto pelas 

mensalidades cobradas, que hoje estão em média R$ 750,00 setecentos e cinqüenta reais por 

aluno. O Restante do faturamento é obtido através de eventos ocasionais como por exemplo 

foto das crianças para a páscoa, natal, entre outros. 

  

O objetivo do plano de negócios da Escola Espaço do Saber é proporcionar 

informações claras e objetivas o suficiente para que seja possível efetuar a tomada de 

decisão para a implementação do plano de expansão, analisando o cenário atual e quais os 

riscos e oportunidades decorrentes da realização do plano.  
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1.1 O PROJETO 
 
 

A Escola Espaço do Saber está instalada atualmente em sede própria com área 

construída de 410m² em um terreno de 740m² situada no bairro Jardim das Indústrias, na 

cidade de São José dos Campos. A capacidade de atendimento da unidade é de 72 crianças 

de 0 a 6 anos idade que compreende a chamada “Educação Infantil”. As salas de aula hoje 

possuem 60m² para o berçário, 30m² para cada uma das duas salas destinadas 

respectivamente para o Jardim I, Jardim II e 25m² para a sala do Jardim III. 

Descrição Área Construída Número de Vagas Razão de Alunos por m² 
Berçário 60m² 30 2,00 
Jardim I 30m² 15 2,00 
Jardim II 30m² 15 2,00 
Jardim III 25m² 12 2,08 

    TOTAL 145 72 2,01 
Tabela 01 – Razão entre metragem e número de vagas oferecidas. 
Fonte: Escola Espaço do Saber 
 

 A vontade dos proprietários da Escola é de que a razão entre espaço e aluno deve ser 

aproximadamente de 2m² por aluno, visando garantir um maior espaço livre por aluno e um 

maior nível de conforto. Com base nesta premissa a Escola hoje já opera dentro da sua 

capacidade máxima de atendimento e para que sejam ofertadas novas vagas seria necessária 

a construção de novas salas. 

 

O Escopo do Projeto é identificar os riscos e oportunidades decorrentes da construção 

de 4 novas salas de aula/atendimento. Seriam construídas uma nova unidade de berçário e 

uma nova unidade de Jardim I, II, III respectivamente, totalizando sessenta novas vagas a 

serem ofertadas. 

 

Descrição Nova Construção Número de Vagas Razão de Alunos por m² 
Berçário 30m² 15 2,00 
Jardim I 30m² 15 2,00 
Jardim II 30m² 15 2,00 
Jardim III 30m² 15 2,00 

    TOTAL 120 60 2,00 
Tabela 02 – Razão entre metragem e número de novas vagas oferecidas. 
Fonte: Escola Espaço do Saber 
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Para a construção destas novas salas seria contratada uma empreiteira especializada 

em construção e reforma já que os proprietários optaram por não se envolver diretamente 

com as questões de planejamento e execução da obra em si. De acordo com o cronograma 

planejado a obra teria início em junho de 2017 com prazo de conclusão em setembro de 

2017. O Valor total do projeto de expansão está orçado em R$ 202.000 duzentos e dois mil 

reais, valor este que será bancado diretamente através das reservas financeiras da própria 

Escola. 

 

A Escola Espaço do Saber já vem atuando dentro da sua capacidade máxima desde 

2014, limitando desta forma um crescimento expressivo dos seus níveis de faturamento. Os 

proprietários passaram os últimos anos relutantes em expandir o negócio muito em 

decorrência da situação econômica pela qual o país vinha passando, no entanto tendo em 

vista que a Escola já opera dentro da sua capacidade máxima e hoje para que seja efetuada 

uma nova matrícula já existe uma lista de espera, os proprietários decidiram que realmente 

estava no momento de estudar com mais seriedade o projeto de expansão do número de 

vagas. 

 

A primeira menção de ampliar a Escola ocorreu justamente no ano de 2014 quando 

através de uma parceria feita com algumas empresas da região, na qual a escola oferecia um 

desconto de 25% na mensalidade para os filhos de funcionários, a escola atingiu a sua 

capacidade máxima.  

 

Conforme já anteriormente mencionado devido à situação econômica delicada a qual 

o país estava atravessando os proprietários decidiram por não arriscar em um investimento 

de expansão e optaram por manter reservas de capital para uma eventual situação de queda 

nas receitas. Tendo em vista que o cenário econômico do país já demonstra sinais de 

melhoria os proprietários decidiram que estava no momento de retomar este projeto e se 

aprofundar mais nos seus aspectos financeiros, buscando avaliar a viabilidade financeira e 

o tempo de retorno do investimento, bem como quais seriam os riscos e oportunidades 

decorrentes deste projeto. 

 

O plano de expansão tem como objetivo a ampliação do atual imóvel através da 

construção de mais 4 salas, 1 destinada ao maternal e outras 3 destinadas ao jardim I, II, 

III. Com a construção destas novas salas a capacidade de atendimento aumentaria em 83% 
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resultando em 60 novas vagas, aumentando o número total de vagas disponibilizadas para 

132. Seguindo o cronograma de execução da obra as salas estariam prontas já em setembro 

de 2017, possibilitando que as novas vagas já fossem ofertadas para o ano letivo de 2018. 
 
Foto da Escola Espaço do Saber 

 
 

Figura 01 – Foto da escola Espaço do Saber 
Fonte: Google Maps / Street View 
 

 
Figura 02 – Foto do Berçário 
Fonte:Acervo pessoal 
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Figura 03 – Foto do Jardim II 
Fonte:Acervo pessoal 
 

Figura 04 – Foto do parque 
Fonte:Acervo pessoal 
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1.2 OS BENEFÍCIOS 
 
 
Com base no número de vagas incrementais que a escola passará a ofertar, os 

proprietários estimam que haja um incremento no faturamento anual da escola na 

ordem de R$ 540.000 quinhentos e quarenta mil reais. Este valor é calculado com base 

em 60 novas vagas ofertadas ao preço médio já praticado pela Escola de R$ 750,00 

setecentos e cinqüenta reais por aluno. 

 

Para estimar o resultado financeiro serão elaborados três diferentes cenários com 

base na ocupação das novas vagas oferecidas, dessa forma será possível estimar uma 

visão mais completa das diferentes hipóteses de resultado. 

 

 
1.3 O OBJETIVO 

 
 
Com base no projeto de expansão o objetivo é ter todas as vagas preenchidas até 3 

anos da sua execução, ou seja, de acordo com o número de vagas hoje, a Escola teria que ter 

um aumento de 20 matrículas por ano para atingir a capacidade máxima de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 01 – Expectativa no crescimento de matrículas (2017-2021). 
Fonte: Escola Espaço do Saber 
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 Com base no aumento de alunos matrículados a Escola teria um incremento de 

33,54% no seu faturamento quando comparamos o período de 2017 ao 2018. Abaixo temos 

o histórico de faturamento da Escola ano a ano com base no número de alunos e no preço 

médio das mensalidades praticadas. 

 

Ano Número de alunos Preço médio da Mensalidade Faturamento Mensal Faturamento Anual 
2011 52 445,00 23.140,00 277.680,00 
2012 54 483,47 26.107,29 313.287,43 
2013 60 525,54 31.532,29 378.387,49 
2014 72 571,26 41.130,75 493.568,94 
2015 72 620,96 44.709,44 536.513,34 
2016 72 682,44 49.135,58 589.626,93 
2017 72 750,00 54.000,00 648.000,00 
2018 92 783,75 72.105,00 865.260,00 
2019 112 822,94 92.169,00 1.106.028,00 
2020 132 864,08 114.059,14 1.368.709,65 

Tabela 03 – Histórico e projeção de faturamento Escola Espaço do Saber 
Fonte: Escola Espaço do Saber 

 Gráfico 02 – Histórico e projeção Futura de faturamento Escola Espaço do Saber. 
Fonte: Escola Espaço do Saber 
 
 

Para o cálculo do preço médio da mensalidade a ser praticada nos anos futuros 

utilizou-se a projeção futura do IGP-M obtida no relatório de projeções de longo prazo do 

banco Bradesco.  
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Gráfico 03 – Projeções Bradesco Longo Prazo. 
Fonte: Banco Bradesco 
 
 
2.      OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
 
 

A faixa etária atualmente atendida pela Escola Espaço do Saber está dividida da 

seguinte forma: 

3 meses a 2 anos – Maternal 

2 anos a 3 anos – Jardim I 

3 anos a 4 anos – Jardim II 

4 anos a 5 anos – Jardim III 

 

Grande parte dos alunos (90%>) ingressou na escola através do programa de convênio 

com as empresas parceiras, na qual os pais têm 25% de desconto sobre a mensalidade base. 

Este programa apresentou um índice de aderência extremamente alto, sendo que hoje a 

escola não tem capacidade de atender novos pedidos de matrícula pela falta de vagas 

ofertadas. 
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De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos a vizinhança onde a escola esta situada possui uma população estimada de 

40 mil pessoas.   

 
Gráfico 04 – Número de Habitantes Segundo Setores Socioeconômicos Município de São José dos Campos. 
Fonte: Censo 2010 – IBGE e estimativas IPPLAN/PMSJC 
 
Da população total estimada em cerca de 40 mil pessoas temos quase 14% dentro das faixas 
etárias atendidas pela Escola. Considerando apenas a faixa etária de 0 a 4 anos temos o 
percentual é de 6,7%, totalizando 2.680 possíveis alunos. 
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Gráfico 05 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. 
Fonte: Censo 2010 
 
 

 

 
3.      VANTAGENS COMPETITIVAS 
 
 

O Espaço do Saber possui três características que o diferencia dos demais 

estabelecimentos, é através destes três pilares que a escola cresceu nos últimos anos. Com 

base nestes preceitos a escola se destaca frente aos demais concorrentes, possibilitando que 

hoje haja a oportunidade de buscar uma expansão e se tornar mais competitiva ainda na 

região em que atua. 
 

 
 
 
3.1    RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 
 

A escola Espaço do Saber é a mais antiga escola na sua vizinhança, possui sede 

própria e esta no mesmo endereço desde a sua fundação há quase 15 anos, fato este que 

transmite uma imagem de segurança e estabilidade para os pais dos alunos. Além de ser a 

escola mais antiga em atividade na vizinhança, a Escola participa ativamente de diversos 

projetos sociais na região, desde oficinas de arte para os alunos e não alunos até eventos da 

comunidade religiosa. Através desta interação o objetivo da escola é que ela seja uma 

extensão da família, ou seja, que todos aqueles que participam da escola se sintam tão 

acolhidos, seguros e a vontade como quando estão com a sua família. 
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3.2    CORPO DOCENTE 
 
 

O Corpo Docente é uma das principais vantagens competitivas que uma escola de 

educação infantil possa ter hoje o nível de retenção de funcionários é altíssimo, do total de 

cinco profissionais hoje que se dedicam exclusivamente as atividades pedagógicas e ao 

berçário duas possuem mais de 10 anos de atuação dentro da Escola, isto reforça a imagem de 

segurança e estabilidade que a Escola busca passar para os pais dos alunos. Além de ter um corpo 

docente estável, o mesmo é treinado constantemente a fim de buscar sempre a aprimoração e 

aperfeiçoamento das técnicas de ensino. 

 

3.3    PARCERIAS 
 
 

Hoje um grande diferencial que hoje a Escola possui frente aos demais concorrentes 

são as parcerias que foram firmadas com as diferentes indústrias da região, conhecendo que 

grande parte das empresas da região tem como benefício a seus funcionários o reembolso ou 

o auxílio creche, a Escola buscou firmar parcerias entre as mesmas buscando atrair os 

funcionários. A estratégia vem dando muito certo tanto que a capacidade da Escola já esta 

totalmente utilizada desde 2014. 

 

4.      PLANO ESTRATÉGICO 
 
 

Baseando-se nas vantagens competitivas que a Escola possui frente aos demais 

concorrentes, tendo em vista que hoje é a única da região que possui as características 

acima citadas e levando-se em conta o tempo necessário que para que algum dos 

concorrentes levariam para adquirir estas mesmas características, o seu plano estratégico 

foi montado de forma a maximizar o resultado que pode ser obtido destas vantagens. A 

intenção é de manter os mesmos preceitos e bases fortes que proporcionaram o crescimento 

e manutenção da Escola e buscar através deles as oportunidades para consolidar o 

crescimento da escola como um todo e o fortalecimento da sua imagem. 

 

Os alunos que a Escola busca obter com a sua expansão corresponde exatamente à 

mesma base de alunos por ela atendida hoje, mas que devido à falta de espaço físico não 

possui capacidade para aumento do número de alunos atendidos. 
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De acordo com o plano estratégico as novas vagas estarão já disponíveis no início do 

ano letivo de 2018, assim sendo, a Escola já começara a divulgação dos planos de expansão 

dentro da vizinhança aonde atua bem como em sua página de Internet assim que o projeto 

seja aprovado, buscando dessa forma já despertar o interesse de futuros clientes. 

 

O processo seletivo para contratação dos novos profissionais tem como data de início 

o mês de Outubro, com início das atividades dos novos profissionais já em Janeiro de 2018 

tendo em vista que as novas turmas serão abertas para o ano letivo de 2018. Será necessária 

a contratação de mais 5 profissionais para compor o quadro atual de colaboradores, estes 5 

profissionais estão divididos da seguinte forma: 1 auxiliar de enfermagem (berçário), 1 

ajudante de sala (berçário e salas de aula), 3 professoras de ensino infantil. 

 

O cronograma do projeto prevê a conclusão das obras no mês de Setembro de 2017, 

para que haja tempo viável para que todas as licenças junto aos órgãos responsáveis sejam 

liberadas até o mês de Outubro para que já seja possível efetuar as matrículas dos novos 

alunos para o início do ano letivo de 2018. 

 

 

4.1    AS CINCO FORÇAS DE MICHAEL PORTER 
 
 
 

Poder 
dos

 
 
Figura 05: As cinco forças de Michael Porter 
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4.1.1 RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES (MÉDIA) 
 
 

Abaixo temos a relação dos berçários e creches que estão estabelecidos no Jardim das 

Indústrias, mesma região da Escola. Temos que levar em conta, porém quais aqueles que 

realmente estão disputando o mesmo público alvo. Com base nas características de cada 

um deles vemos que nenhum deles está disputando diretamente alunos com a Escola 

Espaço do Saber, justamente por oferecer uma estrutura física menos sofisticada do que a 

Escola e por trabalhar com uma faixa de mensalidade muito inferior, buscando se destacar 

pela vantagem competitiva do preço e não pela qualidade de suas estruturas e do ensino. 

Atualmente pode-se dizer que o público alvo com o qual os concorrentes estão trabalhando 

não é o mesmo da Escola, pois se trata de um público com condições financeiras menos 

privilegiadas. A Escola já procura se posicionar dentro de um segmento de público com 

maior poder aquisitivo através do valor da mensalidade cobrada. 

 

a)  IMI Joana Mattar Oliveira (maternal e creche) 

b)  Berçário Be a Ba (maternal e creche), 

c)  Berçário Moppi Bambini (maternal) 

d)  Escola de Educação Infantil Favo de mel  (infantil), 
 
 
 
4.1.2 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS CLIENTES (MÉDIO) 
 
 

Anualmente a Escola aplica a correção do IGPM para o reajuste dos contratos. Desta 

forma não se possibilita muito “espaço de negociação” junto aos clientes. Eventualmente 

existem negociações específicas onde se trabalha com um valor diferenciado caso o pai do 

aluno deseje efetuar o pagamento do ano letivo de forma distinta, como por exemplo, em 

quatro vezes ao invés das habituais doze parcelas. 
 
 
4.1.3 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES (MÉDIO) 
 
 

Os fornecedores da escola Espaço do Saber são os mesmos há muitos anos, isto faz 

parte da “cultura” da Escola em preservar os relacionamentos e manter uma maior 

integração junto à vizinhança. Muitas vezes ocorre da escola pagar um preço mais caro, 
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mas que devido a esta cultura ela opta por arcar com este preço ao invés de buscar novos 

fornecedores. 
 
 
4.1.4 AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES (MÉDIA) 
 
 

Atualmente a Escola Espaço do Saber é a única da Região que possui uma infra estrutura 

diferenciada além de outras vantagens competitivas frente aos demais competidores. O fato de 

ter uma estrutura física superior possibilita que ela não esteja concorrendo com os demais 

entrantes que começaram as suas atividades ao longo destes quinze anos, via de regra foram 

escolas menores com capacidade de atendimento muito inferior ou às vezes semelhante, porém 

não com a mesma qualidade de infra-estrutura oferecida. Pelo fato de exigir um investimento 

maior quando falamos de infra-estrutura, esta situação impede que tenhamos um número maior 

de novos entrantes, tendo em vista o desembolso de caixa inicial e o tempo de retorno deste 

investimento, além de exigir que seja elaborado um programa pedagógico aceito pela 

Secretaria de Educação. Desssa forma vemos como barreiras para a entrada de novos 

competidores a necessidade de um valor considerável de capital para investimento, junto com 

os requerimentos legais exigidos pelos órgãos competentes, neste caso a Secretaria de 

Educação (plano pedagógico), alvará de funcionamento (Prefeitura Municipal), vistoria do 

Corpo de Bombeiros. 
 
 
4.1.5 AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS (MÉDIA) 
 
 

Como substituto da prestação de serviço privado de ensino, temos a rede pública de 

ensino, que neste caso não atende o mesmo público alvo que a Escola Espaço do Saber, 

como muitas vezes ocorre, a mudança de um aluno da rede particular para a rede pública 

ocorre em decorrência de uma queda na renda familiar o que impossibilita o pagamento das 

mensalidades. Apesar de ter mais de 90% de seus alunos oriundos das parcerias firmadas 

com as empresas da região, o que poderia ser um risco em caso de um desaceleramento 

forte da economia e demissões em massa, não existe um nível de concentração muito 

grande em nenhuma empresa específica o que acaba por diluir os riscos. Além do mais, a 

Escola busca se posicionar dentro de um público alvo com um maior poder aquisitivo,o 

qual prima pela qualidade do ensino e da infra estrutura oferecida pela Escola.  
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4.2    ANÁLISE SWOT 
 
 

O nome, SWOT, é uma sigla que significa Strenghts (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). É uma ferramenta no 

auxílio na projeção de cenários e análise do ambiente interno e externo para uso no 

Planejamento Estratégico. 

Essas áreas são separadas entre análise interna (forças e fraquezas) e análise externa 

(oportunidades e ameaças). Além disso, também existe a visão dos elementos que ajudam 

(forças e oportunidades) e aqueles que atrapalham (ameaças e fraquezas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06: Modelo de Análise SWOT 
 

A análise da Escola Espaço do Saber é representada de acordo com a tabela 05. 
 

 

 
PONTOS POSITIVOS (fortes) PONTOS NEGATIVOS (fracos) 

AM
BIEN

TE IN
TERN

O
 

Localização em região de fácil acesso, em 
rua tranqüila e pouco movimentada. 

Preço da mensalidade superior aos demais 
concorrentes. 

Estrutura física de acordo com as normas 
técnicas e decoração lúdica. 

Limitação do espaço físico atual para 
comportar mais vagas ofertadas. 

Grande experiência no Ensino Infantil. 
Colonia de férias como cortesia.   

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

AM
BIEN

TE EXTERN
O

 

Nenhuma outra escola da região possui a 
mesma infra-estrutura oferecida. Entrada de novos competidores. 

Lista de Espera para vaga na escola. Guerra de preço e serviços. 

Ampliação do número de empresas e 
indústrias conveniadas. 

Introdução de novas taxas e impostos 
sobre o serviço prestado. 

Tabela 04 – Análise SWOT da Escola Espaço do Saber. 
Fonte: O autor 

 



27 
 

4.3    BUSINESS MODEL CANVAS 
 
 

O Business Model Canvas ou "Quadro de modelo de negócios" é uma ferramenta 

de gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio 

novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo 

de negócios. 
 

 

BUSINESS MODEL CANVAS ESPAÇO DO SABER 
 

JUSTIFICATIVA 
 

PRODUTO 
 

STAKEHOLDERS 
 

PREMISSAS RISCOS 
 

 
 

Não há mais vagas 
para novos alunos, 
devido à falta de 
espaço físico. 

 
 
 
 

Ampliação do 
número de 

vagas 
ofertadas. 

 
 
 
 

Secretaria Municipal 
e Estadual da 

Educação; Secretaria 
da Vigilância 

Sanitária; Corpo de 
Bombeiros; 

Aprovação junto a 
Secretaria de 

Vigilância Sanitária; 
Aprovação do projeto 
junto ao Urbanismo. 

 

Não aprovação 
dos projetos por 

parte dos 
stakeholders. 

Não entrega da 
construção no 

prazo bem como 
aumento 

significativo no 
orçamento da 

obra. 
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OBJETIVO SMART 

 
REQUISITOS 

 
EQUIPE 

 
Grupo de 
ENTREGAS 

 

LINHA DO TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção de 4 
novas salas de aula 

com uma área 
total de 120M², 
aumentando a 
capacidade de 
vagas em 83%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 novas salas 
de Aula. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreiteira a ser 
Contratada para 

execução da obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto 
arquitetônico; 

Brigada 
de 

incêndio; 
Entrega da 
construção. 

Abr/17 - 
Aprovação do 

Alvará de 
Construção; 

Jun/17 - 
Contratação da 
mão de obra; 
Jun/17 - Início 

das obras;  
Ago/17 - Entrega 
da Obra; Set./17 

Aprovação do 
Corpo de 

Bombeiros; 
Out/17 - 

Aprovação 
Vigilância 

Sanitária; Jan/18 - 
Início das Aulas. 

 

BENEFÍCIOS 
 

RESTRÇÕE
S 

 

CUSTOS 

Aumento da 
Receita 

Bruta e Líquida; 
Diluição do custo 
Fixo, melhoria do 

marketshare e 
fortalecimento da 

imagem 
institucional da 

Escola. 

 
 
 
 

Não aprovação do Alvará de 
Construção;  

 
R$ 168.000,00 

(cento e sessenta 
e oito Mil Reais) 

com a construção 
das novas salas. 

R$ 34.000 (trinta e 
quatro Mil Reais) 
com mobiliário.. 

Tabela 05 – Business Model Canvas. 
Fonte: O Autor 
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Analisando o Canvas concluímos que: 

 

a) Se a Escola deseja aumentar o seu faturamento à forma mais segura seria 

através do aumento do número de vagas já que existe interesse por parte dos 

clientes. 

b) Existem determinadas exigências legais por parte dos stakeholders externos, que 

são os órgãos públicos (secretaria de educação, corpo de bombeiros, vigilância 

sanitária), em virtude deste risco bem como o do atraso no cronograma e desvios 

significativos no orçamento da obra a decisão será de contratar uma empreiteira 

para executar o projeto. 
 
 
4.4    SEGMENTAÇÃO (MERCADO ALVO) 
 
 

A escola esta voltada para Mercado de Educaçao Infantil, englobando a faixa etária 

compreendida entre os recém nascidos (6 meses) a 5 anos de idade, sendo este o público 

alvo da Escola. Com relação a classificação de mercado dos pais destes aluno a Escola 

utilizou uma ferramente disponibilizada pela Serasa Experian chamada mosaic na qual ela 

classifica a população brasileira de acordo com determinado aspectos financeiros, 

geográficos e de consumo. De acordo com esta classificação a escola Espaço do Saber tem 

na como grande parte da composição do público alvo e de seus clientes a seguinte 

classificação: 

B05 – Assalariados de meia idade das grandes 

cidades; E17 – Ascendentes do bairro; e 
 

Informações sobre o modelo podem ser obtidas em: 
http://www.serasaexperian.com.br/mosaic/ 

 
 
 
4.5    RISCOS DO NEGÓCIO 
 
 

Os riscos identificados pela escola Espaço do Saber são os 
seguintes: 

 

a)      Valor previsto do orçamento da obra sair muito superior ao estimado bem como 

atraso no cronograma das obras impossibilitando de aproveitar as vagas criadas já no 

início do ano letivo. Este risco é classificado como baixo tendo em vista a contratação 

de uma empresa especializada para a elaboração e execução da obra. 

http://www.serasaexperian.com.br/mosaic/
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b)      Um cenário de crise econômica onde tenhamos demissões em massa nas 

indústrias e empresas conveniadas da Escola, resultando em perda de alunos e 

diminuição da receita. 
 
 
 
5.      IMOBILIZAÇÃO 
 
 

Toda a construção civil será custeada pelo proprietário da Escola, o valor a ser 

desembolsado para o pagamento da empreiteira contratada envolve todos os gastos 

referentes à construção da obra, no entanto o mobiliário das salas de aula terá que ser 

adquiridos. Abaixo temos elencados em dois grupos os tipos de despesa e os valores. 

a) Construção Civil: valor orçado junta a empreiteira – R$ 168.000 cento e sessenta e 
oito mil reais. Este valor contempla toda a parte de infra-estrutura necessária para a 
construção das salas de aula, incluindo o material necessário (cimento, argamassa, 
ferro, etc..) para a construção bem como os custos relativos à mão de obra (projeto 
de engenharia, mestre de obras, pedreiros, ajudantes). Foi elaborado um orçamento 
no modelo “fechado” no qual o custo da obra é com base no total de m² construídos, 
no qual foi apresentado o valor de R$ 1.400 hum mil e quatrocentos reais por metro 
quadrado construído, totalizando R$168.000 cento e sessenta e oito mil reais com 
base no projeto de 120m² de área a ser construída.  

 
 

b) Mobiliário: Quadro Negro, mesas, cadeiras, demais utensílios. O Valor total do 
mobiliário é de R$ 34.000 trinta e quatro mil reais, divididos da seguinte forma: 
 

Material Quantidade Preço Total 
Berço Portátil Mini Play 15,00 389,69 5.845,30 
Mesa Escolar Infantil 45 249 11.205,00 
Quadro Branco STANDARD 3 259,9 779,70 
Tapete Eva Bebe 60 9,5 570,00 
Armário trocador de fraldas 4 800 3200 
Armário suporte de fraldas 4 600 2.400,00 
Demais móves (Escaninho, Estante, Mochileiro)     10.000,00 

    TOTAL     34.000,00 
Tabela 06 – Descrição orçamentária do mobiliário. 
Fonte: Escola Espaço do Saber 
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6.      LEGALIZAÇÃO 
 
 

A legalização compreende a obtenção de todas as licenças necessárias ao 

funcionamento da escola, e são assim elencados: 
 

Alvará de Construção (alvará de reforma): Liberação por parte da Prefeitura de São 

José dos Campos da autorização da construção com fins a atividade pretendida; 
 

Licença do Corpo de Bombeiros: Antes do funcionamento é preciso atender todas as 

condições para uso de extintores, saídas de emergência, luzes de emergência e rotas de fuga 

para qualquer eventualidade; 

 

Licença da Secretaria da Educação: Apesar do projeto de expansão contemplar 

apenas a ampliação do espaço física da Escola, sem qualquer alteração no seu programa 

pedagógico, existe a necessidade de obter nova licença junto ao órgão competente. 

 

 

7.      TRIBUTAÇÃO 
 
 

A escola Espaço do Saber, esta classificada como EPP – Empresa de Pequeno Porte, 

conforme o estabelecido na Lei Complementar 123/2006 que instituiu o “Simples 

Nacional”, atualmente a tributação da escola esta em 11,31%, alíquota referente a seu 

faturamento atual que é de R$ 622.000 seiscentos e vinte e dois mil reais por ano, incidentes 

sobre a receita bruta mensal, e utiliza-se a tabela detalhada no Anexo III deste regime de 

tributação que é destinado a algumas atividades de prestação de serviços, como a pré-escola. 
 

Receita Bruta em 12 meses (em 
 

R$) 

 
Alíquota 

 
IRPJ 

 
CSLL 

 
Cofins 

 
PIS 

 
CPP 

 
ISS 

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 11,40 % 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61% 
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De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00% 

Tabela 07 – Tabela do Simples Nacional – Anexo III. 
Fonte: Portal Tributário 

 

 
 
8.      PLANO DE MARKETING 
 
 

A escola Espaço do Saber procura sempre estar envolvida em atividades sociais, 

culturais e religiosas. A Escola possui uma atuação grande na vizinhança onde atua 

possuindo uma imagem institucional muito forte sempre ligada à segurança, estabilidade e 

valores familiares, bem como os convênios estabelecidos entre diferentes empresas e 

indústrias da região ajudam a divulgar a Escola no mercado, auxiliando na captação de 

novos alunos. 

 

A escola possui um site http://espacodosabersjc.com.br/, onde fazem a divulgação de 

eventos, novidades e dá dicas aos pais através do espaço Blog Espaço do Saber. No entanto, 

é justamente neste “boca a boca” que a escola vai efetuar o seu plano de marketing, pois 

segundo os próprios pais de alunos comentam, a melhor propaganda que uma escola pode ter 

é aquela feita por seus próprios clientes, neste caso os pais dos alunos. 

 

Além deste “boca a boca” que é executado pelos pais dos alunos, a Escola vai investir 

em um plano de divulgação com a utilização de outdoors e de panfletagem na rua e em 

outros estabelecimentos comerciais da região, bem como anúncios no jornal do bairro e uma 

maior atuação nas redes sociais, jsutamente para não ficar unica e exclusivamente na 

dependencia dos pais dos alunos para a divulgação das suas atividades. 

 
 
 

http://espacodosabersjc.com.br/
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9.    PLANO OPERACIONAL 
 
 

O Plano Operacional adotado é a Rede Cristã de Educação, que auxilia a criança a 

dar os primeiros passos na formação de sua cosmovisão a partir de um ensino cristão. 

Dentro desta perspectiva, o sistema busca desenvolver no aluno a vivência em diferentes 

tipos de linguagem – oral, escrita, simbólica, visual, tátil, pictórica, entre outras – e, desse 

modo, proporcionar condições para que possa se expressar, bem como se comunicar de 

diversas maneiras com o mundo que o cerca. 

 

A prática educativa da Escola Espaço do Saber não se preocupa apenas com a 

formação intelectual da criança, mas também com a formação do seu caráter. Cada criança 

tem um contexto diferente onde às várias questões de ordem afetiva, cognitivas, físicas e 

pessoais são levadas em consideração. As habilidades mentais são importantes, mas o SER 

que as usa é mais importante ainda. Assim, esta formação de caráter é feita através de um 

diálogo constante e apaixonado sobre a prática dos valores cristãos, cujos participantes são 

os colaboradores institucionais, representados pelos professores, diretores, pais e alunos. 

 

Ao mesmo tempo em que enfatiza a necessidade de disciplina, trabalha também com o 

conhecimento construído a partir da interação do aluno com o meio sociocultural, 

desenvolvendo a capacidade criativa de resolução de problemas, do questionamento de 

opiniões, do pensamento lúdico e coerente e do diálogo estimulante aplicado na vida 

cotidiana. 

 

A Escola Espaço do Saber procura o mais alto padrão de excelência na transmissão 

dos conteúdos através de constante investimento em tecnologia e de permanente autocrítica 

e avaliação de resultados, num processo de melhoria contínua. 

 

Com base em toda esta filosofia de trabalho e buscando atender os novos desafios que 

este plano de expansão irá trazer, a Escola irá aumentar o seu quadro de funcionários 

ligados à educação infantil e ao berçário, não necessitando aumentar o quadro 

administrativo, pois o mesmo tem condições de suportar as novas vagas abertas do plano de 

expansão. 
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Para atender as novas vagas teremos mais 3 turmas abertas, respectivamente para o 

Jardim I, II, III e mais uma unidade de atendimento de berçário. Com início previsto de 

abertura das vagas para o início do ano letivo de 2018, por isso a necessidade de iniciar o 

processo de seleção destes profissionais ainda em Outubro para que esteja tudo finalizado e 

pronto para o mês de Janeiro. 

 
 
10.    QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
 
 

A escola Espaço do Saber possui atualmente um quadro de funcionários com 15 

profissionais, distribuídas entre as funções de professoras (6), atendentes de sala (2), 

auxiliar de secretaria (1), auxiliar de enfermagem (1) zelador (1), estagiárias (3) e (1) 

Diretora. 

 

Após o plano de expansão a Escola passaria a contar com mais 2 profissionais 

dedicadas ao berçário e 3 para a educação infantil, passando a um total de 20 funcionários. 

 

A atendente de sala prestaria suporte para a auxiliar de enfermagem responsável pelo 

berçario e para as novas turmas que serão abertas. 

 

Cada uma das três novas professoras que seriam responsáveis por cada uma das novas 

turmas respectivamente, teriam o apopio de mais uma estágiaria. Totalizando 5 novos 

funcionários, com isso o o quadro de funcionários passária a contar com um total de 20 

colaboradores. 
 

Com relação à faixa salarial dos colaboradores, mesmo aquelas que têm piso 

estabelecido pelo sindicato possuem remuneração acima do piso, justamente para manter a 

motivação dos colaboradores e incentivá-los a seguir na Escola. 

 

11.    SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO 
 
 

A Escola hoje não possui nenhum sistema de informação para a gestão da operação, 

pelo tamanho da operação e com base nas necessidades o proprietário faz toda a gestão da 

Escola através de planilhas customizadas no Excel. 
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12.    PLANO FINANCEIRO E PAYBACK DO PROJETO 
 
 

Desde 2014 a Escola vem operando dentro da sua capacidade máxima de alunos, a 

principal receita vem justamente das mensalidades totalizando 99% do seu faturamento, 

tendo como receitas extras eventos específicos (páscoa, natal) que complementam o 

faturamento. O fato de já estar operando na sua capacidade máxima impede que tenhamos 

um aumento significativo do nível de receitas. Nos últimos anos a receita tem-se mantido 

estável, o incremento que vemos corresponde principalmente ao reajuste das mensalidades 

pelo IGP-M. 

 

Para a elaboração do DRE buscou-se consolidar as contas de forma mais sintética 

visando demonstrar de forma mais visual o impacto financeiro planejado. Com relação às 

Receitas temos como base de formação do resultado o número de alunos matriculados X o 

preço médio da mensalidade pago que hoje é em torno de R$ 750,00 setecentos e cinqüenta 

reais por mês, para os anos subseqüentes adotou-se uma premissa de incremento baseado no 

IGP-M de acordo com o Gráfico 03 – Projeções Bradesco de Longo Prazo. 

 

Os custos variáveis são compostos na sua totalidade ao custo relacionado à 

alimentação fornecida para os alunos, que hoje esta em torno de R$ 100,50 cem reais e 

cinquenta centavos  por mês por aluno, totalizando um total de (100.50*72*12) R$86.832 

oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais por ano. A refeiçao é composta por um 

café da  manhã com pão e manteiga, leite, frutas da estação, ao custo de R$ 5 cinco reais por 

aluno. Desta forma chegamos ao custo total de R$ 100,50 cem reais e cinquenta centavos 

pelo total de dias letivos no mês que são em média vinte dias. Este valor de R$ 100,50 

duzentos e vinte reais multiplicado pelo número de alunos (72) e pelos meses do ano (12) 

perfaz o valor total acima citado.  

 

Com relação ao valor dos custos fixos, a folha de pagamento representa 87% da 

totalidade do valor, abaixo temos maiores detalhes a respeito dos custos atuais com folha de 

pagamento já inclusos os impostos e encargos incidentes. 
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Para cálculo do custo efetivo total de cada um dos funcionários foi utilizada a seguinte 

base. 

         
SALÁRIO-BASE  R$         1.700,00  

      
C

U
ST

O
S 

M
EN

SA
IS

 

FGTS Salário  R$                        
136,00  

FÉRIAS 1/12  R$                        
141,67  

AUXIÍLIO REFEIÇÃO  R$                        
200,00  

AUXIÍLIO ALIMENTAÇÃO  R$                              -    
PLANO DE SAÚDE  R$                              -    
OUTROS BENEFÍCIOS  R$                         50,00  
1/3 FÉRIAS 1/12  R$                         47,22  

13º SALÁRIO 1/12  R$                        
141,67  

FGTS FÉRIAS 1/12  R$                         11,33  
FGTS 1/3 FÉRIAS 1/12  R$                           3,74  
FGTS 13º SALÁRIO 1/12  R$                         11,33  

AVISO PRÉVIO 1/12 (provisão)  R$                        
141,67  

FGTS AVISO PRÉVIO 1/12  
(provisão)  R$                         11,33  

MULTA FGTS 1/12  (provisão)  R$                         34,00  

TOTAL ADICIONAL  R$                      
929,96  

Tabela 8 – Tabela de Encargos Simples Nacional de acordo com o Anexo III. 
Fonte: Webcontabil.com.br 

 

Quantidade Descrição 
Salário 
Médio 

Salário + 
Encargos 

Custo Total 
Mensal 

6 professores 1700 2629 15.774,00 
1 atendente de sala 1300 2069 2.069,00 
1 atendente de sala 1300 2069 2.069,00 
1 auxiliar de secretaria 1300 2069 2.069,00 
1 auxiliar de enfermagem 1500 2349 2.349,00 
3 estagiarias 700 840 2.520,00 
1 zelador 1200 1929 1.929,00 
1 Diretora 3000 4500 4.500,00 

Tabela 9 – Custos mensais médios com Folha de Pagamento. 
Fonte: Escola Espaço do Saber 

Nas tabelas abaixo temos o DRE dos três cenários previstos neste projeto, definidos 

como cenários 1;2;3 
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Foi adotada como premissa para a contrução do cenário de que todas as turmas seriam 

abertas se houvesse pelo menos 5 cinco alunos matrículados por turma e para o berçario. 

Dessa forma seria já necessária a contatação de todos os novos colaboradores já para o o 

mês de Janeiro, quando já temos atividades de colônia de férias e para que haja tempo para 

treinamento e integração dos novos colaboradores. 

 

Para o Cálculo das mensalidades temos o número total de alunos X preço médio das 

mensalidades praticadas X 12 meses, (72*750*12)= 648.000 seiscentos e quarenta e oito 

mil reais. E assim subsequentemente. 

 

Com relaçao a outras receitas, as mesas tem um ticket médio de R$ 100 cem reais por 

ano por aluno, estas derivadas de eventos específicos como páscoa e natal. Para o cálculo 

temos o ticket médio (100) X número de alunos (72), chegando a R$ sete mil  e duzentos 

reais por ano. Para os anos seguintes foi aplicada a correçao do IGPM sobre este valor. 

 

Os Impostos Incidentes estão de acordo com o o Anexo III do simples nacional onde 

temos diferentes alíquotas de impostos de acordo com cada faixa de faturamento. 

 

Para a realização das rotinas de RH bem como  todas as atividades relacionadas a 

finanças e contabilidade são efetuadas por uma empresa terceirizada contratada pela Escola, 

o custo mensal com esta empresa é de R$3.500 três mil e quinhentos reais por mês, este 

valor é reajustado de acordo com o número de colaboradores e com base no faturamento da 

Escola. Para os anos subsequentes foi utilizado para parametro de cálculo este aumento do 

preço baseado no incremento de funcionários e do faturamento e a correção do IGPM. 

 

Com relação aos cutos de água, luz, telefone o total perfaz R$18.000 dezoito mil reais 

por ano, com base no custo mensal de R$ 1.500 hum mil e quinhentos reais por mês, este 

valor esta corrigdo de acordo com o IGPM para os próximos anos.  

 

No primeiro cenário temos como previsão de ocupação da nova capacidade na razão 

de 20 novos alunos por ano, totalizando três anos para que a escola retorne a capacidade 

máxima. Com base neste cenário no primeiro ano o resultado seria de uma queda de 3% no 

primeiro anotendo em vista que já seriam absorvidos os custos totais da contratação de 3 

novas professoras, 1 atendente de sala e 1 estagiária já a partir do mês de janeiro. 
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Tabela 10 – Demonstração de Resultado do Exercício Projetada - 1. 
Fonte: O autor 
 

 

Mensalidade Média 750,00 783,75 826,86 872,33 920,31 
Número de Alunos 72 102 132 132 132 

 
12 12 12 12 12 

CONTA 2017 2018 2019 2020 2021 
(+)MENSALIDADES 648.000,00 959.310,00 1.309.740,30 1.381.776,02 1.457.773,70 
(+)OUTRAS RECEITAS 7.200,00 10.659,00 14.553,00 15.352,92 16.197,72 
(=)RECEITA BRUTA 655.200,00 969.969,00 1.324.293,30 1.397.128,94 1.473.971,42 
(-) IMPOSTOS INCIDENTES 74.103,12 120.470,15 167.920,39 177.155,95 199.723,13 
(=) RECEITA LÍQUIDA 581.096,88 849.498,85 1.156.372,91 1.219.972,99 1.274.248,29 
(-) TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 
(Alimentação) 86.832,00 128.547,54 175.505,20 185.157,99 195.341,68 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 494.264,88 720.951,31 980.867,71 1.034.815,00 1.078.906,61 
(-) FOLHA DE PAGAMENTO 399.348,00 557.989,50 588.678,92 621.056,26 655.214,36 
(-) CONTABILIDADE E RH 
TERCEIRIZADOS 42.000,00 48.310,00 54.967,05 61.990,24 65.399,70 
(-) AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET 18.000,00 18.990,00 20.034,45 21.136,34 22.298,84 
(=) TOTAL CUSTOS FIXOS 459.348,00 625.289,50 663.680,42 704.182,85 742.912,90 
(= )RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.916,88 95.661,81 317.187,29 330.632,16 335.993,71 

Tabela 11 – Demonstração de Resultado do Exercício Projetada - 2. 
Fonte: O autor 

 

Analisado o segundo cenário, no qual a estimativa de prazo para que seja alcançada a 

capacidade máxima novamente é de dois anos, com trinta novos alunos a cada ano, 

verificamos que já no resultado de 2018 teríamos uma melhora de 174% no lucro líquido da 

Escola quando comparamos 2018 a 2017. 

Mensalidade Média 750,00 783,75 826,86 872,33 920,31 
Número de Alunos 72 92 112 132 132 

 
12 12 12 12 12 

CONTA 2017 2018 2019 2020 2021 
(+)MENSALIDADES 648.000,00 865.260,00 1.111.294,80 1.381.776,02 1.457.773,70 
(+)OUTRAS RECEITAS 7.200,00 9.614,00 12.347,72 15.353,07 16.197,49 
(=)RECEITA BRUTA 655.200,00 874.874,00 1.123.642,52 1.397.129,08 1.473.971,18 
(-) IMPOSTOS INCIDENTES 74.103,12 99.735,64 140.904,77 177.155,97 199.723,10 
(=) RECEITA LÍQUIDA 581.096,88 775.138,36 982.737,75 1.219.973,12 1.274.248,09 
(-) TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS (Alimentação) 86.832,00 115.942,08 148.915,20 185.153,76 195.341,68 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 494.264,88 659.196,28 833.822,55 1.034.819,36 1.078.906,41 
(-) FOLHA DE PAGAMENTO 399.348,00 557.989,50 588.678,92 621.056,26 655.214,36 
(-) CONTABILIDADE E RH TERCEIRIZADOS 42.000,00 48.310,00 54.967,05 61.990,24 65.399,70 
(-) AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET 18.000,00 18.990,00 20.034,45 21.136,34 22.298,84 
(=) TOTAL CUSTOS FIXOS 459.348,00 625.289,50 663.680,42 704.182,85 742.912,90 
(= )RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.916,88 33.906,78 170.142,13 330.636,51 335.993,51 
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Tabela 12 – Demonstração de Resultado do Exercício Projetada - 3. 
Fonte: O autor 
 

Com base no terceiro cenário, no qual a estimativa é de que todas as vagas sejam 

ocupadas já no primeiro ano da conclusão da expansão, verificamos uma melhora de 718% 

nos resultados da Escola, direcionados principalmente pelo aumento da receita devido à 

maior capacidade de alunos e a diluição do impacto dos custos fixos e variávei. 
 

Abaixo temos a análise do payback do projeto, vemos que mesmo no cenário 

pessimista temos um payback abaixo de 3 anos, com uma TIR estimada entre 74% e 79% 

com um VPL estimado de R$ 316.000 trezentos e dezesseis mil reais considerando os 4 anos 

de projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensalidade Média 750,00 783,75 826,86 872,33 920,31 
Número de Alunos 72 132 132 132 132 

 
12 12 12 12 12 

CONTA 2017 2018 2019 2020 2021 
(+)MENSALIDADES 648.000,00 1.241.460,00 1.309.740,30 1.381.776,02 1.457.773,70 
(+)OUTRAS RECEITAS 7.200,00 13.794,00 14.553,00 15.352,92 16.197,72 
(=)RECEITA BRUTA 655.200,00 1.255.254,00 1.324.293,30 1.397.128,94 1.473.971,42 
(-) IMPOSTOS INCIDENTES 74.103,12 170.086,92 179.441,74 189.310,97 199.723,13 
(=) RECEITA LÍQUIDA 581.096,88 1.085.167,08 1.144.851,56 1.207.817,97 1.274.248,29 
(-) TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 
(Alimentação) 86.832,00 166.355,64 175.505,20 185.157,99 195.341,68 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 494.264,88 918.811,44 969.346,36 1.022.659,98 1.078.906,61 
(-) FOLHA DE PAGAMENTO 399.348,00 557.989,50 588.678,92 621.056,26 655.214,36 
(-) CONTABILIDADE E RH TERCEIRIZADOS 42.000,00 56.310,00 59.407,05 62.674,44 66.121,53 
(-) AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET 18.000,00 18.990,00 20.034,45 21.136,34 22.298,84 
(=) TOTAL CUSTOS FIXOS 459.348,00 633.289,50 668.120,42 704.867,05 743.634,73 
(= )RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.916,88 285.521,94 301.225,94 317.792,93 335.271,88 
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Gráfico 06 – Análise de Payback. 
Fonte: O autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTO DE OPORTUNIDADE - REAL (r) 14,00%
INFLAÇÃO 4,00%
CUSTO DE OPORTUNIDADE - NOMINAL (i) 18,56%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE
PERÍODO DE PROJEÇÃO (n) 6

Investimento inicial (CFo) -202.000,00 0 -202.000,00 -202.000,00 -202.000,00 0,00
1 Fluxo de Caixa 1 (CF1) 33.906,78 1 33.906,78 28.598,84 -173.401,16 0,14
1 Fluxo de Caixa 2 (CF2) 170.142,13 2 170.142,13 121.041,83 -52.359,33 0,74
1 Fluxo de Caixa  3 (CF3) 330.636,51 3 330.636,51 198.397,52 146.038,19 1,72
1 Fluxo de Caixa  4 (CF4) 335.993,51 4 335.993,51 170.050,58 316.088,77 2,56
1 Fluxo de Caixa  5 (CF5) 354.473,15 5 354.473,15 151.318,63 467.407,40 3,31
1 Fluxo de Caixa  6 (CF6) 373.969,18 6 373.969,18 134.650,10 602.057,49 3,98

TIR estimada (1) 74%
i = 74%
VPL 8.801,77
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13.    CONCLUSÃO 
 
 

Com base nos dados apresentados vemos que o interesse do proprietário em ampliar a 

capacidade de ocupação da Escola Espaço do Saber, vem a atender não só a uma demanda 

reprimida que existe na Vizinhança na qual a escola esta localizada, mas também uma 

excelente oportunidade de expandir as atividades de forma segura. 
 

Conforme visualizado a oferta atual de vagas não atende nem 10% da potencial 

demanda da região, levando os potenciais clientes a buscar alternativas em outros bairros 

devido à falta de capacidade das empresas que prestam estes serviços. 
 

O fato de termos esta demanda reprimida aliada a forte imagem institucional que a 

Escola possui na vizinhança bem como as parcerias firmadas com as indústrias e empresas 

da região, levam a Escola se considerada como a primeira opção para muitos destes 

potencias clientes. A Escola hoje possui cerca de 15 potenciais alunos já na lista de espera, o 

que corresponde já a 75% do aumento esperado no cenário 1 que é o mais pessimista. 

Verifica-se que mesmo quando analisado os resultados do cenário mais pessimista o 

projeto mostra-se muito interessante, pois apresenta um payback inferior a 3 anos e eleva a 

margem líquida a escola para mais de 20%. 

 

Atualmente esta é a opção mais viável e segura para que seja possível aumentar o 

benefício financeiro auferido pelos proprietários já que os mesmo não têm intenção de 

aumentar o preço das mensalidades, pois entendem que praticam um preço justo. 

 

Evidentemente que não podemos esquecer de todos os riscos presentes na atividade 

empresarial, especialmente quando estamos passando por momentos turbulentos em nossa 

economia, no entanto é este espírito empreendedor que deve prevalecer, pois é através dele 

que o país consegue gerar condições para que haja um fortalecimento da economia através 

da geração de empregos e de maior competição entre os prestadores de serviço no mercado, 

aonde no final o maior beneficiado é o consumidor final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

16.    BIBLIOGRAFIA 
 
 
A Educação Infantil no Brasil: Avanços, Desafios e Políticas Públicas 
http://unisuz.edu.br/interfaces/downloads/edicao-1/artigo-1.pdf, visualização em 
26/03/20
17. 
 
Caetano, Bruno. Manual do Empreendedorismo,1. Ed., São Paulo, Gente, 2014. 

 
Dúvidas mais Frequentes sobre Educação Infantil: 
http://nepiec.com.br/Duvidas%20mais%20frequentes%20relacao%20Educacao%20Infantil.
pdf , visualizado em 26/03/2017. 

 
Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. Estatuto Nacional 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm, visualizado em 27/03/2017. 

 
Mosaic Brasil – Serasa Experian. O  poder da segmentação a seu alcance 
Disponível: 
http://www.serasaexperian.com.br/mosaic/, visualizado em 26/03/2017. 

 
Porter, Michael. Vantagem competitiva 35 Ed., São Paulo, Elsevier Editora, 1990 
 
Porter, Michael. Estratégia competitiva 01 Ed., São Paulo, Elsevier Editora, 2005 
 
Dornelas, José. Plano de Negócios, seu Guia Definitivo 02 Ed., São Paulo, Empreende 
Editora, 2016 
 
Dornelas, José. Plano de Negócios com Modelo Canvas 01 Ed., São Paulo, LTC Editora, 
2015 

http://nepiec.com.br/Duvidas%20mais%20frequentes%20relacao%20Educacao%20Infantil.pdf
http://nepiec.com.br/Duvidas%20mais%20frequentes%20relacao%20Educacao%20Infantil.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.serasaexperian.com.br/mosaic/

