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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

Concebido a partir de uma necessidade percebida pelo próprio idealizador, este plano 

de negócio trata de uma barbearia conceito, ou seja, um local de atendimento exclusivo para 

homens, com serviços para cabelo, barba, massagem, além de um aconchegante bar. Tudo isso 

projetado para atender pessoas que buscam por diferenciação e qualidade num serviço 

especializado e pontual. Cortes precisos de cabelo; tratamento com toalhas quentes e hidratação 

de pele no barbear; massoterapia profissional; além de um ambiente desenvolvido para o total 

relaxamento e privacidade de seus clientes. 

A gestão do empreendimento será do próprio idealizador, Benício Macedo, 

administrador de empresas, especialista em finanças, com 20 anos de experiência em gestão e 

projetos de investimentos em empresas de grande porte. 

O negócio vem de encontro a um nicho de mercado identificado no município de 

Guarapuava, município este que passa por um momento de expansão, com a abertura de 2 

shoppings, construção de um hospital regional, além da ampliação dos cursos de nível superior, 

inclusive com a abertura do curso de medicina. 

O empreendimento necessita de 100,7 mil reais de investimento total, sendo a origem 

de 80,7 mil reais em linha de crédito do BNDES para compra do ponto comercial e montagem 

completa da barbearia e 20 mil reais de capital próprio para investimento no capital de giro. 

Os indicadores demonstrarão a viabilidade do projeto, com VPL positivo, margem 

EBITDA de 28%, índice de lucratividade de 1,6 reais para cada real investido e retorno do 

investimento em 6 meses. 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

 

A empresa traz um conceito de barbearia idealizado para atender a demanda por 

cuidados com a estética e bem-estar masculino, com serviços de corte de cabelo, barba e 

massoterapia. Fundamentada nas mudanças do perfil do homem moderno, a empresa visa 

atender um nicho de mercado pouco explorado, principalmente fora das capitais brasileiras. 

Os serviços da empresa vão além do corte de cabelo, barba e massagem, gerando 

soluções de beleza e bem estar, através da ação de profissionais atualizados com as tendências 

globais de estética masculina, otimizando o tempo de seus clientes com agendamento e 

cumprimento de horários, tanto de início quanto de término do serviço, proporcionando-lhes 

momentos agradáveis de cuidado pessoal e relaxamento mental, através de ambientes 

cuidadosamente decorados e sonorizados, com espaços próprios para cada atividade, desde a 

espera até a execução do serviço, tendo ainda a opção de aguardar pelo horário tomando uma 

bebida leve, assistindo esportes ou noticiário no bar ou até mesmo na recepção. 

Na recepção, um dispositivo eletrônico facilita a consulta de horário marcado ou 

mesmo de agendamento de horário. O salão de atendimento da barbearia e a sala de massagem, 

dispõem de privacidade, climatização, música ambiente, iluminação e decoração 

cuidadosamente projetados para a melhor experiência do cliente. O bar, num ambiente 

parcialmente separado do salão da barbearia, igualmente iluminado e decorado, idealizado para 

o conforto do cliente, serve bebidas não alcoólicas. 

Por trás de todo este menu de serviços, está uma estrutura minuciosamente projetada, 

com profissionais bem formados para os serviços principais e assistentes bem treinados para o 

suporte às operações. 

A missão da empresa é cuidar da estética de seus clientes, com serviços de beleza 

exclusivos para homens, sempre buscando superar a expectativa do cliente com resultados 

extraordinários. 

A visão da empresa é se tornar referência nacional em cuidados com a estética 

masculina, marcando presença nas principais cidades do interior dos Estados brasileiros, 

prezando sempre pela qualidade e satisfação de seus clientes. 
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Os valores da empresa são qualidade, honestidade e cuidado com as pessoas, 

respeitando seu tempo e individualidade. 

O objetivo principal é ocupar um nicho de mercado pouco explorado no Brasil, 

principalmente considerando o perfil das novas gerações masculinas, mais preocupadas com o 

cuidado pessoal e em contraponto em busca de maximizar o tempo. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

Abaixo estão os resultados da pesquisa sobre o município de Guarapuava, no Paraná 

e os serviços de barbearia onde se pretende desenvolver o negócio. 

A população total (IBGE, 2015), é de 167.328 habitantes, como se vê na figura 1. 

Segregou-se então a população alvo, ou seja, homens entre 25 e 69 anos, o que se demonstra na 

figura 2. As figuras 3 e 4 demonstram que 77% destes não estão satisfeitos com o atual serviço 

de barbearia que utilizam e 96% experimentariam um novo serviço. Os dados das figuras 3, 4, 

5 e 6 foram obtidos estatisticamente em pesquisa contratada pelo próprio idealizador do projeto.  

 

  

Figura 1: Mix de homens e mulheres na 

população de Guarapuava – PR 

Figura 2: Mix de homens por faixa de idade na 

população de Guarapuava – PR 

 

  

Figura 3: Mix de homens satisfeitos ou não com o 

atual serviço de barbearia 

Figura 4: Mix de homens que experimentariam ou 

não um novo serviço de barbearia 
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51%
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49%

Homens

Sim
9.671 
23%

Não
32.379 
77%

Satisfeitos com atual serviço

Sim
31.084 
96%

Não
1.295 
4%

Experimentariam novo serviço
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Figura 5: Mix das principais reclamações dos 

consumidores de serviços de barbearia 

Figura 6: Mix das maiores expectativas dos 

consumidores dos serviços de barbearia 

 

As figuras 5 e 6 mostram que entre as principais reclamações e expectativas estão a 

pontualidade e qualidade, justamente, os pontos que visam ser priorizados no conceito do novo 

negócio. 

Sobre a pontualidade, a solução será o agendamento por telefone, internet e 

aplicativo para smartphone. Desta forma, num breve momento o cliente poderá agendar seu 

horário de atendimento. Sobre a qualidade, a estratégia está baseada na manutenção de 

profissionais treinados e constantemente atualizados, não só no serviço como nas tendências 

globais de estética masculina. 

Para que a pontualidade e qualidade sejam marca registrada do serviço, há também 

uma estratégia baseada na remuneração variável, para instigar os profissionais à superação 

constante. 

A viabilidade econômico-financeira desta estratégia será demonstrada mais adiante.  

 

3.1. Análise Setorial 

 

O setor de estética e beleza, mais precisamente salões de cabeleireiros e barbearias, 

conta com aproximadamente 30 estabelecimentos registrados no município, notadamente mais 

concentrados na região central, conforme figura 7. Além desses, há também aqueles que 

trabalham na informalidade e, que podem mais que dobrar a quantidade total de 

estabelecimentos. 

Qualidade
25% Pontualidade

51%

Local
10%

Preço
14%

Principais reclamações
Qualidade

45%

Pontualidade
32%

Local
5%

Preço
18%
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Menos de 10 estabelecimentos prestam serviços exclusivamente para homens, sendo 

que destes nenhum oferece serviço de agendamento, ou seja, o atendimento se dá por ordem de 

chegada. Não há locais de espera adequados, com algum entretenimento ou mesmo com algum 

passa tempo além de uma pequena televisão. 

Outro aspecto observado são os acessos aos estabelecimentos, que não tem 

estacionamentos exclusivos, dependendo de que os clientes encontrem vagas nas ruas. 

Os estabelecimentos não têm iniciativas ambientais, como por exemplo o 

reaproveitamento de água e, os espaços internos não são dispostos de forma a preservar a 

privacidade do cliente em atendimento, ou seja, quem passa na rua, normalmente, tem uma 

visão geral do interior do estabelecimento. 

O mercado fornecedor é amplo e de fácil acesso, uma vez que o Brasil, como um dos 

três maiores consumidores de produtos de beleza no mundo, já é um mercado consolidado, em 

particular a região Sul, que tem o maior gasto per capita do país com produtos de beleza 

(IBOPE, 2013). 

  

Figura 7: Mapa de localização dos estabelecimentos concorrentes em 

Guarapuava – PR. 
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Como visto nos dados da pesquisa inicial, os clientes, apesar de acomodados, não 

estão satisfeitos, porém não há opções para mudança. Neste sentido, a abertura de uma barbearia 

no conceito apresentado, sem dúvida traria um movimento de migração, que poderia se 

consolidar, obviamente, de acordo com o todo da proposta, o que ainda será demonstrado neste 

plano. 

Uma forte ameaça seria a facilidade de abertura de novos concorrentes, contudo, esta 

ameaça é minimizada através do conceito proposto para este negócio, pois este não é de fácil 

reprodução. Já o fato de o município não dispor de uma barbearia com o conceito que este plano 

propõe, é sem dúvida uma oportunidade a ser aproveitada. 

Uma das barreiras de entrada está no pré-conceito que o público tem com barbearias, 

barreira esta que pode ser sobreposta com um plano consistente de divulgação e prospecção. 

O macro ambiente, inicialmente, oferece um único risco, que consiste na 

instabilidade econômica do país, que em tempos de recessão pode retrair o consumo, inclusive 

de serviços como o deste plano, onde o consumidor tem a opção de procurar pelo preço, 

independentemente da qualidade, porém este risco é isolado em função da segmentação de 

mercado definida já na precificação, pois este plano visualiza o cliente que mesmo em tempos 

difíceis opta pela diferenciação. 

 

3.2. Análise da Demanda 

 

O estudo da demanda parte de um público de aproximadamente 30 mil pessoas: 

homens entre 25 e 69 que usam serviços de barbearia e não estão satisfeitos com o atual nível 

de serviço percebido. Este tipo de serviço tem consumo predominantemente mensal. 

O preço pago por um corte de cabelo masculino, no município, varia entre 10 e 40 

reais. Uma barbearia com o porte e mix de serviços proposto neste estudo, pode atender em 

média 100 clientes por dia, durante 5 ou 6 dias por semana, o que resultaria num faturamento 

médio de aproximadamente 150 mil reais por mês com o negócio em plena atividade. Este 

número é referencial e será melhor analisado adiante, no modelo financeiro. 
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As tendências e perspectivas são extremamente positivas. O município está 

recebendo a partir do ano de 2016 o curso de medicina, a construção de um hospital regional, 

dois shoppings, a abertura de uma nova indústria do setor madeireiro, além das 5 faculdades já 

instaladas, sendo uma federal, uma estadual e as demais particulares. Outros movimentos 

favoráveis ao desenvolvimento econômico de toda a região estão acontecendo, como o estudo 

para reativação de voos comerciais partindo do município.  

O mercado disponível e o mercado potencial são compostos por empresários, 

funcionários de grandes empresas e bancos, alunos e professores das faculdades, profissionais 

liberais, como médicos, advogados, além daqueles que não se encaixam nestes grupos, mas 

buscam um serviço diferenciado. Todos estes fazem parte do mercado alvo. 

 

3.3. Análise da Concorrência 

 

A concorrência é composta por barbearias tradicionais e salões que atendem 

mulheres e homens, invariavelmente, voltados para a mulher, com especialidade em tratamento 

químico, penteados, manicure, entre os serviços quase que exclusivos para a mulher. Ambientes 

onde homens não se sentem à vontade para cuidados de beleza que estejam além do cabelo. 

As barbearias não dispõem de exclusividade alguma. Serviços de barba e cabelo 

tradicionais, com espuma e navalha para o barbear, máquina e tesoura para o corte de cabelo. 

Não há, na maioria dos casos, sequer a segurança por parte do cliente, de que o corte ficará 

como o desejado e que o material de trabalho é esterilizado. 

Ainda do ponto de vista da análise da concorrência, o serviço de barbearia pode ser 

facilmente copiado, no entanto, não com as características propostas neste plano de negócio, 

uma vez que o plano é quase todo construindo sobre a ótica do diferencial competitivo. 

Os serviços propostos neste plano, considerados como diferencial competitivo, 

somam os pontos fortes do negócio.  
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Os pontos fracos estão concentrados na escassez de mão-de-obra qualificada, que 

por sua vez, como já comentado, serão reduzidos e até controlados pela política de remuneração 

participativa e variável dos colaboradores, como será visto em mais detalhes na análise Swot1, 

além do estabelecimento de parceria com as escolas de cabeleireiros da cidade. 

 

  

                                                 
1 Swot é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) 

e Threats (Ameaças) que consiste em uma metodologia usada para analisar cenários ou ambientes para gestão ou 

estratégia empresarial. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

 

A oferta da empresa consiste em serviços de estética e beleza, sendo eles:  

a) Barbearia: corte de barba, tratamento com toalhas quentes e hidratação de pele; 

b) Cabelo: corte, escova, penteado e hidratação; 

c) Massoterapia: massagem corporal. 

O ticket médio previsto é de 39 reais, resultado do mix projetado na figura 8: 

 

 

Figura 8: Mix de serviços oferecidos pelo negócio 

 

O direcionamento da oferta se dá pelo viés da especialidade e qualidade. Neste 

sentido, os profissionais são treinados e especializados para cada serviço oferecido. 

A vantagem competitiva flui da estratégia de posicionamento, com indicadores de 

performance direcionados a verificar a aderência da estratégia sobre o resultado real observado 

em números como faturamento, mix de produtos e serviços realizados e índice de satisfação 

dos clientes através das pesquisas de pós-atendimento. 

Haverá também, acompanhamento dos indicadores de performance e econômicos 

financeiros, com objetivo central de analisar o negócio do ponto de vista das “5 forças de 

Porter”, ou seja, ameaça de entrantes, poder de barganha dos clientes, ameaça de serviços 

substitutos, poder de barganha dos fornecedores e rivalidade entre competidores existentes, bem 

como da viabilidade econômico financeira. 

Cabelo
76%

Barba
11%

Massagem
11%

Bar
2%

Mix de Serviços pelo Faturamento
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Ainda, dentro dos aspectos mercadológicos, a abordagem definida para os 7 Ps do 

marketing para serviços, é a seguinte: 

a) Produto (serviço): o serviço traz benefícios diretos à saúde e ao bem-estar do cliente, tendo 

na qualidade e diferenciação os alicerces de sustentação do negócio. 

b) Preço: a estratégia de preço visa definir o público-alvo, ou seja, os preços serão sempre mais 

altos que a concorrência, o que também está relacionado ao posicionamento da marca. 

c) Praça: a localização do estabelecimento será central e de fácil acesso. 

d) Promoção: em serviços, uma das formas de promover o negócio se dá pelo local onde o 

serviço acontece, envolvendo o cliente no clima e na visão do negócio, porém, esta 

promoção também deve ser levada até os locais mais frequentados pelo público alvo. 

e) Pessoas: são treinadas anualmente em institutos profissionais, comportam-se como 

proprietários, uma vez que são remunerados por desempenho e agem como uma extensão 

do próprio negócio. 

f) Processos: são descritos em procedimentos, com foco na padronização, inteligência e 

agilidade dos serviços, desde a recepção até o pagamento. 

g) Physical evidence: salão com espaços amplos, destinados a cada serviço, espera e 

entretenimento. 

Tabela 1: Análise SWOT 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 
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 Especialidade no serviço 

 Qualidade 

 Remuneração variável 

 Recolocação de mão-de-obra 

qualificada  

 Custos elevados de produtos 

 Custos elevados de treinamento 

 Oportunidades Ameaças 
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m
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te
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  Nicho de mercado inexplorado 

 Crescimento da economia regional 

 Serviços inovadores 

 Recessão econômica 

 Cultura regional 
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5. PLANO OPERACIONAL 

 

O espaço físico é disposto em quatro ambientes, sendo: recepção, barbearia, sala de 

massagem e bar. 

Na recepção, além de um dispositivo eletrônico disponível para o cliente agendar ou 

consultar horários, há poltronas de espera, num ambiente com espelhos, além de banheiro e o 

balcão da recepção, equipado com computador e telefone. 

Decorada no estilo retro, na barbearia há cinco conjuntos de cadeiras e espelhos, cada 

qual com um conjunto de ferramentas de trabalho do barbeiro. Há também três cadeiras para 

banho de cabelo e dois armários para toalhas, jalecos e outros materiais como cremes, 

shampoos, lâminas para navalha, tesouras, entre outros. Estes armários estão alocados no 

mesmo ambiente em que ocorre o serviço, justamente para que o cliente tenha em seu campo 

de visão o local e forma de manipulação de todo material usado na execução dos serviços. 

A sala de massagem é equipada com duas macas, um armário para toalhas, cremes, 

jalecos, além de um biombo, para isolar o vestiário e as macas. 

O bar tem um balcão, um freezer, uma máquina de café, seis mesas com duas 

poltronas cada, dois televisores de led, sendo um para esportes com áudio e outro para notícias, 

somente com vídeo e legenda. O bar serve bebidas sem álcool, cafés e lanches rápidos.  

Os televisores estão dispostos somente no bar por dois motivos estratégicos: primeiro 

para que a experiência na barbearia e massagem seja relaxante, proporcionando ao cliente um 

momento de desligamento de toda rotina do dia; segundo porque os clientes que durante a 

espera preferirem assistir à programação da televisão terão que estar no bar, o que fomenta o 

consumo. 

Todos os ambientes disporão de condicionar de ar. 

A operação será realizada com cinco profissionais de cabelo e barba, três assistentes, 

um massagista, um recepcionista, um atendente para o bar e um zelador. A gerência será 

responsabilidade de um dos barbeiros, escolhido de acordo com sua experiência em gestão de 

serviços. 
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Após seis meses do início a estrutura operacional estará dimensionada para atender, 

diariamente, aproximadamente 100 cortes de cabelo, 15 cortes de barba e 10 massagens, além 

do bar que funcionará no mesmo expediente. Quando estiver em plena atividade, o serviço de 

corte de cabelo prevê um atendimento a cada 30 minutos, num expediente de 10 horas. O 

serviço de corte de barba consome 1 hora, em função do tratamento com toalhas quentes, 

contudo um mesmo profissional pode atender, simultaneamente, até 2 clientes devido ao 

tratamento com toalhas. Já a massagem dimensiona 10 atendimentos por dia, sendo 1 por hora, 

podendo também atender 2 clientes por vez, em função do tratamento com pedras. 

O processo operacional começa com a recepção do cliente e confirmação do 

agendamento. Logo após o cliente é encaminhado para a espera, que não deve extrapolar o 

horário agendado. A espera pode ser na recepção ou no bar, porém nunca no local dos serviços, 

exceto quando necessário acompanhar uma criança ou outra pessoa com alguma necessidade 

especial. 

Uma vez chamado, o cliente é encaminhado para o salão de barbearia ou sala de 

massagem, onde passa a ser preparado e, efetivamente, atendido. Na sequência o cliente é 

encaminhado para a conclusão, pagando pelo serviço já na recepção. 

As tecnologias utilizadas são de acesso livre. Não se aplica necessidade de plano de 

logística e distribuição, nem de exclusividade com fornecedores. 

A administração do empreendimento será responsabilidade do próprio idealizador, 

Benício Macedo, administrador de empresas, especialista em gestão financeira pela Fundação 

Getúlio Vargas, com 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande 

porte, responsável por diversos projetos de investimento, bem como gestão e análise de 

viabilidade de projetos. 
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6. PLANO FINANCEIRO 

 

Tabela 2: Composição dos investimentos 

Investimento 
Valor 

Un  
Qtde 

Valor 
Total 

 Investimento 
Valor 

Un  
Qtde 

Valor 
Total 

Ponto 5.000  1  5.000   Massagem  19  9.500  

Recepção  17  12.100   Maca massagem 800  2  1.600  

Balcão recepção 800  1  800   Pedras de massagem 200  10  2.000  

Cadeira recepção 300  1  300   Armário dispensa 900  1  900  

Tablet recepção 1.500  1  1.500   Biombo 800  2  1.600  

Notebook recepção 2.000  1  2.000   Decoração 2.000  1  2.000  

Telefone 200  1  200   Telefone 200  1  200  

Condicionador de ar 900  1  900   Luminária 300  1  300  

Poltronas para espera 400  5  2.000   Condicionador de ar 900  1  900  

Espelhos 400  4  1.600   Bar  26  17.300  

Luminária 300  1  300   Balcão bar 4.000  1  4.000  

Decoração 2.500  1  2.500   Freezer 1.200  1  1.200  

Barbearia  31  36.800   Máquina de café 900  1  900  

Cadeiras barbearia 1.200  5  6.000   Mesa 300  6  1.800  

Cadeira banho de cabelo 800  3  2.400   Poltronas 250  12  3.000  

Armários com espelho 1.700  5  8.500   TV de led 2.500  2  5.000  

Armário dispensa 900  2  1.800   Telefone 200  1  200  

Decoração 7.000  1  7.000   Luminária 300  1  300  

Kit de trabalho barbearia 800  10  8.000   Condicionador de ar 900  1  900  

Telefone 200  1  200       

Luminária 300  3  900       

Condicionador de ar 2.000  1  2.000   Total  93  80.700  

 

Tabela 3: Composição do faturamento mensal em plena capacidade 

Quadro de faturamento Qtde Preço Fat. Dia Fat. Mês 

Corte de cabelo por dia 100  40,00  4.000,00  104.000  

Corte de barba por dia 15  50,00  750,00  19.500  

Massagem por dia 10  100,00  1.000,00  26.000  

Bar (verba*) 25  5,00  125,00  3.250  

Total do faturamento  39,17   152.750  
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Tabela 4: Composição da mão-de-obra mensal em plena capacidade 

Quadro de pessoal Qtde Fixo Variável Salário 
Horas 
Extras 

Encargos 
Sal. + 
Enc. 

Total 

Barbeiro gerente 1 1.070  10,00% 13.420  11,23  5.637  19.068  19.068  

Barbeiro 4 4.281  5,00% 10.456  14,97  4.392  14.893  59.572  

Assist. barbeiro 3 3.210  1,50% 5.063  11,23  2.127  7.201  21.604  

Massagista 1 1.070  5,00% 2.370  3,74  996  3.370  3.370  

Bar man 1 1.070  5,00% 1.233  3,74  518  1.754  1.754  

Recepcionista 1 1.070  0,50% 1.834  3,74  770  2.608  2.608  

Zelador 1 535  0,25% 917   385  1.302  1.302  

Total    35.294   14.824  50.159  109.151  

 

Tabela 5: Composição dos gastos fixos e variáveis mensais em plena capacidade 

Gastos Fixos e Variáveis 
Custo 
Fixo 

Custo 
Variável 

Custo 
Total 

Despesa 
Fixa 

Despesa 
Variável 

Despesa 
Total 

Total 

Folha de pagamento 42.556  46.796  89.352  2.280  1.627  3.907  93.259  

Energia elétrica (verba*) 150   150     150  

Água e esgoto (verba*) 150   150       150  

Aluguel 5.000   5.000     5.000  

Lavanderia 420   420     420  

Produtos para cabelo (verba1) 1.625  1.625    1.625 

Produtos para barba (verba2) 488  488    488x  

Produtos para massagem (verba3) 1.300  1.300     1.300 

Produtos para bar (verba4) 2.275  2.275     2.275  

Combo telefone, internet e TV    350   350  350  

Material de expediente    50   50  50  

Material de limpeza    100   100  100  

Total 53.964  46.796  100.760  2.780  1.627  4.407  105.167 
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Tabela 6: Demonstração do resultado e fluxo de caixa trimestral de 1 ano 

DRE e Fluxo de Caixa T1 T2 T3 T4 

Receita operacional bruta (ROB) 183.300  427.700  458.250  458.250  

ROB de serviços 179.400  418.600  448.500  448.500  

ROB de produtos 3.900  9.100  9.750  9.750  

Impostos -11.889  -27.740  -29.722  -29.722  

Receita operacional líquida (ROL) 171.411  399.960  428.528  428.528  

Custo dos serviços e produtos -89.162  -285.053  -302.280  -302.280  

Despesas Operacionais -10.082  -12.854  -13.220  -13.220  

Lucro operacional (EBITDA) 72.168  102.052  113.029  113.029  

Margem EBITDA 42,1% 25,5% 26,4% 26,4% 

Depreciação 0  0  0  0  

Lucro antes dos juros e IR 72.168  102.052  113.029  113.029  

Imposto de renda 0  0  0  0  

Lucro líquido 72.168  102.052  113.029  113.029  

Depreciação 0  0  0  0  

Fluxo de caixa operacional 72.168  102.052  113.029  113.029  

Investimento em ativo fixo -80.700  0  0  0  

Capital de giro próprio 20.000  0  0  0  

Amortizações -22.013  -22.013  -22.013  -22.013  

Fluxo de caixa livre -10.545  80.039  91.016  91.016  

 

 

Tabela 7: Fonte de recurso 

Financiamento 

Banco BNDES 

Garantia n/a 

Valor garantia 0% 

Taxa pré 0,7592% a.m. 

Taxa pós n/a 

Valor da operação 80.700,00  

       

       

Tabela SAC      

       

Parc Vcto Dias 
Saldo 

devedor 
Amort Juros Prestação 

1 31/01/16 30      
80.700,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  2 01/03/16 30      

73.975,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  3 31/03/16 30      
67.250,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  4 30/04/16 30      

60.525,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  5 30/05/16 30      
53.800,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  6 29/06/16 30      

47.075,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  7 29/07/16 30      
40.350,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  8 28/08/16 30      

33.625,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  9 27/09/16 30      
26.900,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  10 27/10/16 30      

20.175,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  11 26/11/16 30      
13.450,00  

       
6.725,00  

          
612,63  

       
7.337,63  12 26/12/16 30        

6.725,00  
       

6.725,00  
          

612,63  
       

7.337,63  
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6.1. Análise de Viabilidade 

 

Os indicadores econômicos financeiros demonstram o seguinte resultado: 

 Valor presente líquido (VPL) positivo de 30,6 KBRL;  

 Taxa interna de retorno (TIR) de 31,5%; 

 Payback no sexto mês; 

 Índice de lucratividade líquida de 1,60; 

 Ponto de equilíbrio de 809 unidades. 

Interpretando os números, observa-se um negócio viável do ponto de vista 

econômico financeiro. A TIR devolve um VPL positivo, demonstrando o poder de geração de 

riqueza do investimento, que tem ILL de 1,6 reais de retorno para cada real investido, 

retornando num curtíssimo período de 6 meses. O ponto de equilíbrio para lucro líquido igual 

a zero é de 809 unidades, ou seja, 54% da capacidade projetada. 

A análise de sensibilidade demonstrada na tabela 8, projeta 4 possíveis cenários, com 

resultados para VPL, ponto de equilíbrio e EBITDA2, baseando-se em suposições de mercado. 

Considerando que o estudo da demanda se baseia num público de aproximadamente 

30 mil pessoas, projetando capacidade para atender aproximadamente 1,5 mil destes por mês, 

um movimento de retração de mercado ainda manteria uma grande fatia do público disponível. 

Do ponto de vista de preço e volume, se houvesse necessidade de redução de 30% 

em ambos, o VPL se tornaria negativo em 52,6 KBRL, com ponto de equilíbrio em 1.109 

unidades e margem EBITDA de 6,3%, ou seja, o negócio não seria viável. 

 

 

  

                                                 
2 Ebitda é a sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, que traduzido 

literalmente para o português significa: "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização" (Lajida).  
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Tabela 8: Análise de sensibilidade 

 

  

Cenário

Realista

Otimista

Pessimista

VPL = 0

Redução de 
30% em preço

Mercado

Normal

Cresc. de 15% 
em preço e 

volume

Redução de 
30% em preço 

e volume

Redução de 
25% em preço 

e volume

Baixa 
demanda

VPL

30,6 KBRL

74 ,5 KBRL

-52,6 KBRL

nulo

16,0 KBRL

Ponto de 
Equilíbrio

809 un

718 un

1.109 un

894 un

918 un

Margem 
EBITDA

28%

34%

6%

22%

17,2%
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7. CONCLUSÃO 

 

A premissa inicial deste negócio se baseou na exclusividade, ou seja, o município 

comporta o negócio por não conter outro empreendimento com as mesmas características. 

Os cenários projetados demonstraram que o modelo de negócio é forte, mesmo diante 

de crises, uma vez que um de seus fundamentos é a segmentação de mercado para clientes que 

pagam mais para ter exclusividade de serviços.  

Numa condição extrema de retração de preço, o resultado pode ser prejudicado, 

contudo a estratégia de posicionamento em função da diferenciação distancia a realidade de 

redução de preços, sempre lembrando que se trata de um mercado de nicho. 

Para iniciar o empreendimento são necessários 80,7 mil reais para montagem geral 

do negócio e 20 mil para capital de giro, este último tendo origem no sócio e o primeiro no 

BNDES.  

Por se tratar de um investimento gerador de riqueza, de retorno rápido, em um nicho 

de mercado inexplorado, cujo segmento de serviço pode ser expandido para diversas outras 

cidades médias do interior dos Estados brasileiros, inclusive como modelo de franquia, 

recomenda-se a realização do empreendimento. 
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