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Resumo 

 

  O presente trabalho de conclusão de curso trata da aplicação de algumas ferramentas 

como valor presente líquido, payback descontado e outras, com o objetivo de analisar a 

viabilidade econômica da abertura de uma oficina mecânica de motocicletas, especializada em 

motos de média e alta cilindrada, na cidade de Curitiba – PR. Para isso, pesquisas nas literaturas 

existentes foram realizadas afim de entender o mercado de motos na cidade, o crescimento 

nacional e regional, a localização ideal para o estabelecimento e as tecnologias que deveriam 

ser empregadas para o nicho de atuação. Após compreendido o cenário para atuação, as 

ferramentas de análise foram estudadas e definidas, afim de obter um resultado coerente com a 

realidade. A metodologia empregada utilizou valores de mercado para definir o investimento, 

as despesas e o retorno financeiro, porém o trabalho focou em uma análise qualitativa, afim de 

obter uma resposta de viabilidade de negócio, e não comparar projetos distintos. Com todos os 

resultados em mãos, concluiu-se que o negócio é viável dentro da realidade de mercado atual. 

 

 Palavras Chave: Viabilidade. Empreendedorismo. Oficina. Motocicletas. 



 

 

Abstract 

 

The present graduation paper deals with the application of some tools such as net 

present value (NPV), discounted payback period and others, with the objective of analyzing the 

economic viability on setting up a business of a motorcycle mechanical workshop, specialized 

in medium and high engines, in the city of Curitiba - PR. For this to happen, researches on 

existing literature were carried out in order to understand the motorcycle market in the city, 

the national and regional growth, the ideal location for the establishment and the technologies 

that should be used for the kind of work. After understanding the scenario of this business, tools 

for analysis were studied and defined, in order to obtain a consistent result with reality. The 

methodology used uses market values to define the investment, the expenses and the financial 

return, but the development focused on a qualitative analysis, in order to obtain a business 

viability response and not to compare different projects. With all the results at hand, it was 

concluded that business is viable within the current market reality. 

 

 Key Words: Viability. Entrepreneurship. Workshop. Motorcycles. 
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1. INTRODUÇÃO 

A. PROBLEMA DO ESTUDO  

Qual a viabilidade econômica, dentro do cenário atual, para a implantação de uma 

oficina mecânica de motocicletas, especializada em motos de média e alta cilindrada, em 

Curitiba/PR no bairro Prado Velho/Rebouças? 

 

B. OBJETIVOS 

I. GERAL 

Realizar um estudo de viabilidade econômica para a implantação de uma oficina 

mecânica de motocicletas em Curitiba. 

 

II. ESPECÍFICOS 

Com um objetivo de um estudo realista, podendo ser utilizado para uma real 

implantação, utilizar as informações de custos, impostos, salários e demais gastos dentro da 

realidade de mercado. 

Com base nos dados coletados, desenvolver uma receita praticável, e um crescimento 

anual de acordo com levantamentos realizados. 

Apresentar um modelo de oficina capaz de manter a receita proposta. 

Concluir o estudo com índice de lucratividade e tempo de retorno do capital investido. 

 

C. HIPÓTESES 

As hipóteses levantadas para o estudo são: 

 

 Hipótese 1 = O empreendimento é viável economicamente com payback de até 2 anos; 
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  Hipótese 2 = O empreendimento é viável economicamente, porém com payback de 

mais de 2 anos; 

  Hipótese 3 = O empreendimento não é viável economicamente; 

  Hipótese 4= O modelo utilizado no estudo não é viável; 

 

D. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O tema do estudo, a viabilidade econômica para a implantação de uma oficina mecânica 

de motocicletas na cidade de Curitiba, é uma amostra não probabilística e se limita a um serviço 

prestado em motocicletas de média e alta cilindrada, que possui um público alvo exigente e 

carente de mão de obra especializada na cidade. O valor de aluguel e a visibilidade do negócio 

foram baseados na implantação dentro do maior polo de motocicletas de Curitiba, a Rua João 

Negrão, no bairro Prado Velho. Lá encontram-se a maioria das lojas e concessionárias e é o 

ponto de encontro de centenas de motociclistas da capital, principalmente nos dias de sábado. 

 

E. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Devido ao grande número de desempregos atualmente (IBGE, 2016) e a situação 

econômica do país, o empreendedorismo vem sendo uma saída para pessoas em busca de 

recolocação profissional. 

Apesar disso, o empreendedorismo por oportunidade sofreu uma queda, enquanto o por 

necessidade, uma ascensão grande nos últimos anos (GEM, 2016) fazendo com que muitas 

vezes, pela pressa de abrir o próprio negócio, os estudos e análises são deixados em segundo 

plano. Muitas vezes, esses novos empreendedores não possuem conhecimento e/ou ajuda 

profissional especializada para a abertura de um negócio, o que causa um grande número de 

falências em empresas jovens. De 2008 até o momento atual, a taxa de sobrevivência das 

empresas com até 2 anos de vida tem aumentado, porém isso vem atrelado a diversos outros 

fatores na economia nacional (SEBRAE, 2016) e não apenas no aumento em número de 

empreendedores qualificados e preocupados com uma análise desse porte. 
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Aliado a isso, com o crescente número de vendas de motos de média e alta cilindrada, 

os proprietários se sentem carentes de um serviço de qualidade e especializado nesses veículos, 

fazendo necessário um estudo concreto da viabilidade da abertura deste negócio. 

 

F. METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido se trata de um estudo de caso aplicado, que apesar do uso de 

modelos matemáticos para obtenção de resultados, é de caráter qualitativo, pois as 

interpretações dos resultados são mais importantes que os valores propriamente ditos. 

O estudo de caso será realizado a partir da concepção de uma oficina, com definições de 

tamanho, capacidade produtiva, número de funcionários, levantando dados de investimento 

inicial, custos fixos e variáveis e consequentemente o estudo de viabilidade por VPL e payback. 

Não se faz necessário o uso de pesquisas de campo, visto que não há um padrão de busca 

de serviços em oficinas, uma vez que os consumidores procuram o serviço quando há um dano 

ou um reparo a ser realizado. O estudo, apenas leva em consideração, os itens com vida útil 

definida e sua periodicidade de manutenção para a priorização de ferramentas e equipamentos 

a serem adquiridos. 

O uso da ferramenta de análise por VPL se faz útil pois leva em consideração trazer a 

valor presente todos os fluxos do negócio, de modo a avaliar sua viabilidade. Considera-se todo 

o investimento, custos, receitas e capital de giro para obter um resultado coerente com a 

realidade. Fora isso, a utilização do payback, mostra de uma maneira simples, o tempo de 

retorno deste investimento, já que muitas vezes isso é um fator decisivo para a implantação de 

um negócio. 

O estudo utilizou como base apenas o capital próprio, sem financiamento e/ou sociedade 

com terceiros, e adicionando um custo desse capital de acordo com as taxas aplicadas 

atualmente e o risco possível do negócio. 
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G. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O trabalho será desenvolvido seguindo algumas etapas. Primeiramente, a definição do 

estudo, nicho de atuação e público alvo para delimitar o tipo de ferramental necessário, a 

localização do estabelecimento e o serviço que será prestado. Após isso, será necessário a 

definição do modelo de oficina a ser adotado, quantas bancadas de trabalho, quais os serviços 

que poderão ser prestados e quantos colaboradores serão necessários. 

Com o modelo de oficina definido, a próxima etapa é a obtenção dos custos de 

implantação (ferramentas, reformas, área administrativa) e gastos fixos mensais como aluguel 

e contas básicas para manter o bom funcionamento do negócio. Após isso, a definição dos 

valores de receita, lucro, capital de giro e todas as tributações, baseados em valores reais, se faz 

necessário para a criação de uma demonstração de resultados do exercício (proposto) a ser 

utilizado no estudo de viabilidade. 

Com todos os custos, receitas e tributos especificados, pode-se aplicar o método de VPL 

(valor presente líquido) e de payback descontado para análise da viabilidade do negócio e obter 

as conclusões finais.   
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2. DESENVOLVIMENTO – REVISÃO TEÓRICA 

 

A. CENÁRIO ATUAL DE MERCADO 

Considerando o mercado atual de motocicletas no Brasil, segundo a Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 

(ABRACICLO, 2017) o país possui 26,98% da frota constituída de veículos de duas rodas a 

motor, com um crescente aumento a cada ano. Desde 2010, o crescimento acumulado é de 

45,89% nos veículos em circulação. Outro dado interessante presente no anuário da 

ABRACICLO (ABRACICLO, 2017), é que dentre os motociclistas em 2016, 77,6% utiliza sua 

moto para fins de lazer e sabe-se que 5,24% de toda a frota é constituída de motocicletas de 

média e alta cilindrada. Este número parece pouco expressivo, mas vem aumentando bastante 

desde os últimos anos, mostrando que a busca por uma oficina especializada será cada vez 

maior. 

Considerando os números apresentados e os constantes aumentos nessa demanda, as 

perspectivas para o segmento de manutenção de motocicletas são promissoras, ainda mais se 

atrelado ao comércio de peças. 

No ramo de oficinas de motocicletas existem diversos nichos importantes para 

especialização dos serviços. Desde colecionadores, que buscam por oficinas de alta 

confiabilidade e competência, sem dar maior atenção ao fator preço, para usuários que utilizam 

a moto com propósito de lazer e esses buscam serviços de maior especialização, até usuários 

em que a moto é prioritariamente uma ferramenta de trabalho, os quais geralmente buscam 

oficinas de baixo custo. 

Nas oficinas atuais, as deficiências mais identificadas pelos clientes nesses ambientes 

são (SEBRAE MERCADOS, 2017): 

• Desorganização 

• Sujeira no ambiente 

• Profissionais sem treinamento 

• Falta de equipamentos apropriados 
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• Falta de processos padronizados 

• Falta de pós-vendas 

• Falta de serviço leva-e-traz 

 

 

Figura 1 - Padrão de oficina normalmente encontrado 

Fonte: Imagem da Internet. 

 

De acordo com o Sebrae, outro problema muito visto é um excesso na terceirização dos 

serviços. Como a maioria possuem estruturas precárias, as reparadoras acabam transferindo 

para outros prestadores grande parte das etapas do trabalho. Muitas vezes, a funilaria e a pintura 

são feitas num lugar, o alinhamento em outro, o reparo das rodas e do chassi em outro. Esse 

excesso de divisão do trabalho tem impacto: 

• Na qualidade: O ir e vir de peças resulta no risco de avarias durante os percursos e 

também de que uma peça se perca. Há divisão de responsabilidades. 

• Nos custos: São maiores em função da divisão do trabalho entre várias empresas; cada 

prestador vai querer seu lucro. 

• No prazo: Quanto mais fornecedores envolvidos, mais riscos de o prazo final não ser 

cumprido. 
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 Segundo o Sebrae, o segmento de oficinas de motocicletas possui um modelo de 

concorrência com várias empresas ofertando serviços pouco diferenciados. Isso quer dizer que 

ao dedicar um serviço a um nicho específico e oferecer um diferencial em relação à 

concorrência, há grandes chances de sucesso no empreendimento. 

 

 

Figura 2 - Padrão de oficina a ser oferecido como diferencial. 

Fonte: Imagem da Internet. 

  

 Apesar de todos os dados do cenário atual convergirem para um mercado com boas 

chances de empreendedorismo, há uma incerteza de cenário de mercado que pode ser levada 

em consideração. 

 

 “Numa avaliação de projetos deve se considerar que há uma incerteza com relação às previsões realizadas, as 

quais estarão sujeitas a erros, sobretudo quando o futuro for distante. Nessa condição maior será a margem de erro 

nas análises do VPL e da TIR” 

NÓBREGA, 2007. 
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B. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

O estudo de viabilidade econômico-financeira é importante para buscar a maior 

eficiência em um investimento de recursos. Isto é, estimar e analisar as perspectivas de 

desempenho dos produtos e serviços associados a um projeto. É fundamentada na teoria das 

Decisões de Investimento (ASSAF NETO, 2008). 

 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A 

natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado 

quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão 

ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade de o projeto deixar de existir” 

PMBOK, 5ª edição. 

 

Na implantação de um projeto dentro de um portfólio, a tomada de decisão geralmente 

vem atrelada aos estudos de viabilidade, realizados com os dados disponíveis na fase que 

antecede o desenvolvimento, muitas vezes oriundos de atividades anteriores (lições 

aprendidas), para que um investidor possa aplicar seu capital ao melhor cenário disponível.  

Segundo Hashimoto (HASHIMOTO, 2014), o estudo de viabilidade é a parte mais 

importante de um negócio, visto que é quando se conclui se o negócio é viável e se vale a pena 

o investimento desejado nele. 

 

C. FLUXO DE CAIXA 

O fluxo de caixa, de acordo com Silva (SILVA, 2016) é uma ferramenta que controla a 

movimentação financeira de uma empresa em um período de tempo. Essa ferramenta é o 

instrumento fundamental para a tomada de decisões que envolvem capital, pois ao utilizá-la 

pode-se verificar e planejar todas as ações, afim de evitar variações não esperadas no fluxo de 

caixa. 

Já Assaf Neto (ASSAF NETO, 2010) afirma que os fluxos de caixa são a base de 

avaliação de uma empresa, os quais são definidos em termos operacionais, onde se excluem, 

basicamente, os fluxos de remuneração de capital de terceiros (despesas financeiras). 
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 De acordo com o Sebrae, a falta de capital de giro em uma empresa está atrelada como 

principal causa da mortalidade das empresas brasileiras, mostrando assim a importância do 

planejamento correto do fluxo de caixa, pois como sofrem alterações, elas devem ser 

controladas e administradas corretamente. 

 

D. INDICADORES DE VIABILIDADE A SEREM UTILIZADOS 

A estimativa para a viabilidade econômico-financeira é realizada através do cálculo de 

indicadores baseados em fluxos de caixa no período da análise. Este período geralmente está 

correlacionado com a expectativa de retorno do investidor levando em consideração o 

investimento inicial e os fluxos de caixas posteriores. 

Os principais indicadores de viabilidade são o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa 

Interna de Retorno (TIR), o Índice de Lucratividade (IL) e o Payback Descontado. Com eles, 

pode-se ter uma análise completa, já que um indicador complementa o outro, de formas 

diferentes, e permitem interpretações mais concretas a respeito do investimento. 

 

I. VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 O Valor Presente Líquido (VPL) representa o somatório do valor atual e é calculado 

considerando todos os fluxos de caixa (entradas e saídas) trazidos a valor presente, de modo 

que a soma de todos os fluxos analisados represente o quanto o projeto está agregando de ganho 

ou perda para o investidor. Neste valor é descontado uma taxa que representa o custo do capital 

investido. (SILVA, 2016) 

A fórmula do VPL (BELLI et al., 2001) é dada por: 

 

𝑉𝑃𝐿 =
(𝐵0 − 𝐶0)

(1 + 𝑟)0
+

(𝐵1 − 𝐶1)

(1 + 𝑟)1
+

(𝐵2 − 𝐶2)

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ + 

(𝐵𝑛 − 𝐶𝑛)

(1 + 𝑟)𝑛
 

Ou 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
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Onde: 

B = benefícios; 

C = custos; 

T = tempo; 

N = número de períodos; 

R = taxa de desconto  

 

 Assim, observa-se que o VPL depende sempre da taxa de juros aplicada no cálculo dos 

valores presentes e então expressa a variação no nível de riqueza gerada, a valores atuais. 

 Alguns critérios são comumente utilizados para a análise do VPL. São eles: 

 VPL > 0, o investimento é considerado viável, pois gerou benefício (riqueza) para o 

investidor; 

 VPL ≤ 0, o investimento é considerado inviável. 

 

 Com esse tipo de análise, algumas vantagens são obtidas, como o fornecimento de 

geração ou destruição do valor investido e a comparação com projetos com diferentes fluxos de 

caixa, pois considera todos os fluxos de caixa do projeto. 

De acordo com Hashimoto (HASHIMOTO, 2014) o valor presente líquido é um 

parâmetro que mostra se o investimento é atrativo ou não. 

 

II. TAXA INTERNA DE RETORNO 

 Já a TIR, Taxa Interna de Retorno, de acordo com Assaf (ASSAF NETO, 2008) mostra 

a rentabilidade do projeto expressa em termos de taxa de jutos composta equivalente periódica. 

Significa que é a taxa de desconto que iguala os custos e benefícios, o que faz o valor de VPL 

igualar-se a zero (SILVA, 2016). Isto permite uma comparação entre o retorno do projeto e o 

capital inicial investido e também informa o nível de risco do investimento naquele projeto. Sua 

fórmula é dada por: 
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0 = ∑
(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Onde novamente: 

B = benefícios; 

C = custos; 

T = tempo; 

N = número de períodos; 

 

 Para a avaliação do resultado obtido pelo cálculo da TIR, deve-se entender que: 

 Se a taxa requerida for menor ou igual a TIR, o projeto é viável; 

 Se a taxa requerida for maior que a TIR, o projeto não é viável. 

 

 “A taxa interna de retorno (TIR) é um complemento ao cálculo do VPL e determina a remuneração do 

investimento ou a taxa de retorno”. 

GRANDO, 2012. 

 

III. ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE 

 O Índice de Lucratividade (IL), faz uma comparação entre os fluxos futuros do projeto, 

trazidos a valor presente, com o investimento realizado. Isso é necessário pois no método do 

VPL não há uma referência quanto ao valor investido no projeto. 

 De acordo com Grando (GRANDO, 2012), o IL é um método que considera a razão 

entre o valor atual líquido do investimento e o valor inicial do investimento, para uma dada taxa 

de desconto. 

 Para o cálculo do IL deve-se utilizar a seguinte expressão: 

 

𝐼𝐿 =
𝑉𝑃𝐿 + 𝐼0

𝐼0
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Onde: 

VPL = valor presente líquido 

I0 = investimento inicial 

 

 A análise desse cálculo pode ser feita como: 

 Se IL>1 então para cada $1 investido, o retorno é maior que $1 e o VPL é positivo. 

 Se IL=1 então o retorno do projeto será o mesmo valor do investimento inicial, com 

VPL=0. 

 Se IL<1 então para cada $1 investido, o retorno será menor que $1 e o VPL é negativo. 

 

IV. PAYBACK DESCONTADO 

Apesar de ser considerada uma avaliação limitada, o Payback Descontado é um 

indicador simples, popular e muito utilizado, pois demonstra o tempo em que o projeto leva 

para retornar o valor investido. Na análise do Payback Descontado, esses valores são corrigidos 

em cada período, trazendo o fluxo a valor presente. Sua limitação está em não analisar os fluxos 

posteriores e não considerar o valor de liquidação do investimento. 

 De forma conservadora consegue-se, com essa ferramenta, determinar a viabilidade e o 

nível de risco do projeto, pois quanto menor o payback, menor o risco do projeto. 

 Para o cálculo do Payback Descontado, pode-se utilizar a seguinte fórmula: 

 

𝑡 (∑
(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 𝐼0) 

  

Onde: 

B = benefícios; 

C = custos; 
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T = tempo; 

N = número de períodos; 

R = taxa de desconto; 

I0 = investimento inicial. 

 

V. PONTO DE EQUILÍBRIO 

Todas as empresas buscam vender produtos ou serviços suficientes para gerar renda. Isto 

é, cobrir todos os custos operacionais e ter uma margem de lucro. O método do ponto de 

equilíbrio visa achar um valor ou quantidade mínima de venda para cobrir todos os custos (tanto 

fixos quanto variáveis). 

De acordo com Hashimoto, (HASHIMOTO, 2014) o ponto de equilíbrio permite 

determinar o ponto do faturamento da empresa que cobre exatamente os seus custos 

operacionais.  

Para isso, a fórmula utilizada é a seguinte: 

 

𝑄 =  
𝐹

(𝑃 − 𝑉)
 

Onde: 

Q = quantidade vendida do produto; 

F = custo fixo; 

P = valor de venda de cada produto; 

V = custo variável unitário. 

 Para melhor entendimento, a fórmula pode ser representada pelo gráfico abaixo: 
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Figura 3 - Gráfico do ponto de equilíbro 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/ponto-equilibrio.htm 

 

E. CUSTO DE CAPITAL 

Conforme visto, a metodologia presente na ferramenta do VPL traz os fluxos do projeto 

a um valor presente para analisar sua viabilidade. Para que isso aconteça, é necessário utilizar 

uma taxa de juros. Essa taxa de juros, que determina o custo do capital a ser utilizado, pode vir 

de duas fontes diferentes, capital próprio ou capital de terceiros (ou a combinação dos dois). 

O presente trabalho utilizará apenas o capital próprio (no caso, o proprietário da oficina) 

sem a utilização de financiamentos, mas com um acréscimo do risco do projeto. Essa taxa de 

desconto costuma ser denominada de Taxa Mínima de Atratividade (TMA) em analises do setor 

privado, e reflete o retorno mínimo requerido pelo investidor sobre o capital investido (ASSAF 

NETO, 2008). 

Atualmente, essa taxa é consolidada através do conceito do CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) que adiciona um fator de risco em comparação com o investimento mais seguro 

do país, que seriam os títulos do próprio governo. Isto é, para um investidor aplicar seus recursos 

no projeto proposto, há a necessidade de o projeto remunerar na mesma taxa que os títulos 

seguros acrescido de um prêmio pelo risco. 

Aplicando a uma equação matemática teremos: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 
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Onde: 

Re = retorno esperado 

Rf = taxa livre de risco 

  

 Este retorno esperado calculado representa o mínimo que um investidor estaria disposto 

a receber de remuneração para investir em determinado projeto, representando o custo do 

capital. 

 

F. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil que descreve 

as operações realizadas pela empresa em um determinado período. Este relatório é elaborado 

em conjunto com o balanço patrimonial, 

Tem como objetivo, demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício 

através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações 

significativas para tomada de decisão. 

Em um artigo, Tavares (TAVARES, 2012) cita o autor Iudícibus em que “A 

Demonstração do Resultado do Exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da 

empresa em determinado período. É apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das 

receitas subtraem-se as despesas e em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo) ”. 

 Abaixo, a tabela a ser utilizada para o estudo, com todos os descritivos a serem 

preenchidos. 
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Tabela 1 - Modelo da DRE 

 
Fonte: O autor 

 

  

+ Receita operacional bruta

Venda de produtos -R$                   

Venda de serviços -R$                   

- Deduções da receita bruta

Impostos sobre vendas -R$                   

= Receita operacional líquida -R$                   

- Custo das vendas

Custo de produtos -R$                   

Custo de serviços -R$                   

= resultado operacional bruto -R$                   

- Despesas operacionais

Despesas administrativas -R$                   

Despesas com aluguel -R$                   

= Resultado operacional antes dos impostos -R$                   

Impostos Simples Nacional -R$                   

= Lucro antes das participações -R$                   

Pro Labore -R$                   

= Resultado líquido do exercício -R$                   

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Para o cálculo e o estudo de viabilidade de uma empresa nova, sem dados reais, algumas 

premissas foram feitas. Todas elas, dentre faturamento, custos, investimentos e outros valores 

foram baseados na realidade, em valores praticados atualmente, e retratam ao máximo como 

seria o negócio caso existisse. 

 Conforme citado anteriormente, o modelo de oficina atende um público específico, que 

possui motos de média e alta cilindrada, e que atualmente é carente de serviços especializados 

na cidade de Curitiba – PR. A capacitação de colaboradores foi destinada a esse público, assim 

como a tecnologia envolvida em ferramentas e equipamentos. 

 

A. MODELO DE OFICINA 

 Conforme citado anteriormente, o modelo de oficina atende um público específico, que 

possui motos de média e alta cilindrada, e que atualmente é carente de serviços especializados 

na cidade de Curitiba – PR. A capacitação de colaboradores foi destinada a esse público, assim 

como a tecnologia envolvida em ferramentas e equipamentos. 

 A oficina utilizada no estudo de viabilidade foi concebida com uma área de 250m², 

contendo uma área para recepção e sala de espera e uma área de oficina e almoxarifado. Na 

parte da recepção, ficam duas mesas de escritório, um sofá para clientes durante a espera, onde 

trabalhariam uma recepcionista e o gerente/proprietário da oficina. 

 Na parte produtiva trabalhariam dois mecânicos experientes e um ajudante de oficina, 

onde haveriam dois boxes de reparação. Cada box contém uma rampa para motos, uma bancada 

com ferramentas de uso geral, uma bancada com ferramentas de uso específico e uma TV como 

monitor para leitura de manuais de serviço de cada modelo de motocicleta. 

 Ao lado, haveria um equipamento de desempeno de chassis (figura 4) para o conserto 

de motos batidas e equipamentos de uso comum, como alinhador de rodas, montador de pneus, 

furadeiras de bancada, prensa, esmeril e máquina de solda. 

 Com todos esses equipamentos, é possível atender a todos os modelos disponíveis de 

moto para a realização de praticamente todos os serviços necessários. 
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Figura 4 - Equipamento de desempeno de chassis 

Fonte: Imagem da Internet. 

 

 Com os equipamentos e mão de obras definidos, determina-se que o estabelecimento 

atende duas motos simultaneamente durante todo o período de trabalho. 

 

B. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO 

Após a definição do modelo de oficina a ser utilizado, consegue-se determinar os custos 

que essa implantação gera, tanto com equipamentos e ferramentas quanto com reformas para 

instalação das bancadas e máquinas. A tabela abaixo (tabela 2) foi gerada com base nos valores 

de mercado atual. 
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Tabela 2 - Custos de implantação da oficina 

 

Fonte: O autor 

 

Com isso, pode-se resumir o custo da implantação do negócio como a soma dos custos 

por área, totalizando um valor de R$ 69.820,00, conforme visto na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resumo dos custos de implantação 

 

Fonte: O autor 

Mobiliário e equipamentos para a área administrativa: Custo Unitário Quantidade Custo total Custo por área

 Microcomputador completo; 2.000,00R$       2 4.000,00R$       

 Impressora; 800,00R$           1 800,00R$          

 Impressora de cupom fiscal; 600,00R$           1 600,00R$          

 Telefones 150,00R$           3 450,00R$          

 Mesas; 300,00R$           2 600,00R$          

 Cadeiras; 60,00R$             4 240,00R$          

 Armário para o escritório; 150,00R$           2 300,00R$          

 Estante para escritório; 150,00R$           2 300,00R$          

Equipamento e tecnologia para a oficina e almoxarifado: Custo Unitário Quantidade Custo total Custo por área

 Multímetro; 150,00R$           2 300,00R$          

 Caneta de polaridade com iluminação; 30,00R$             1 30,00R$             

 Manômetro; 50,00R$             1 50,00R$             

 Máquina de testes e limpeza de injetores de motos; 1.500,00R$       1 1.500,00R$       

 Ex-fuel; 200,00R$           1 200,00R$          

 Analisador eletrônico de mistura; 800,00R$           1 800,00R$          

 Analisador digital de CO; 200,00R$           1 200,00R$          

 Analisador de mistura, analisador de performance e diagnóstico rápido; 500,00R$           1 500,00R$          

 Scan code EFI; 500,00R$           1 500,00R$          

 Rastreador para injeção eletrônica multimarcas; 2.500,00R$       1 2.500,00R$       

 Rastreador para injeção eletrônica para motos BMW; 2.500,00R$       1 2.500,00R$       

 Rastreador para injeção eletrônica para motos Triumph; 2.500,00R$       1 2.500,00R$       

 Prateleiras para estoques; 1.500,00R$       1 1.500,00R$       

 Troca de óleo à vácuo; 2.150,00R$       1 2.150,00R$       

 Desmontadora de pneus; 2.200,00R$       1 2.200,00R$       

 Elevador pneumático; 2.300,00R$       2 4.600,00R$       

 Balanceadora de rodas; 400,00R$           1 400,00R$          

 Bancadas de serviços; 800,00R$           1 800,00R$          

 Alinhador de chassi universal; 12.000,00R$     1 12.000,00R$     

 Furadeira 450,00R$           2 900,00R$          

 Esmeril 200,00R$           1 200,00R$          

 Esmerilhadeira 200,00R$           1 200,00R$          

 Prensa 600,00R$           1 600,00R$          

 Maquina de solda TIG 800,00R$           1 800,00R$          

 TVs para manuais 800,00R$           2 1.600,00R$       

 Conjuntos de ferramentas para motocicletas 1.500,00R$       2 3.000,00R$       

Reformas e adequações Custo Unitário Quantidade Custo total Custo por área

 Reforma do local e adequaçoes elétricas/hidráulicas 20.000,00R$     1 20.000,00R$     20.000,00R$   

7.290,00R$     

42.530,00R$   

Administrativo 7.290,00R$                     

Oficina 42.530,00R$                   

Reformas 20.000,00R$                   

TOTAL do investimento 69.820,00R$                  

Resumo de custos de implantação
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C. DESPESAS FIXAS 

As despesas fixas para a operação no dia-a-dia da oficina, também estimadas de acordo 

com a realidade, formam um montante de R$ 2.350,00 conforme mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Despesas fixas 

 

Fonte: O autor 

 

 Assim como as despesas, os salários propostos, dentro da realidade de mercado, formam 

a tabela 5, totalizando um valor de R$ 7.236,00 já considerando o FGTS a ser pago. 

 

Tabela 5 - Salários dos colaboradores 

 

Fonte: O autor 

  

Os demais encargos trabalhistas não foram contabilizados pois já estão incluídos no 

cálculo de imposto do Simples Nacional, que é feito sobre a prestação de serviços e a 

comercialização de peças. Para esse modelo de tributação, as taxas aplicadas em mercado hoje 

são mostradas na tabela 6. 

 

Despesas fixas

Água

Luz

Telefone

Internet

Contador

IPTU

Consumiveis escritorio, publicidade

Alarme

TOTAL

150,00R$           

200,00R$           

150,00R$           

2.350,00R$       

Valores

150,00R$           

350,00R$           

300,00R$           

150,00R$           

900,00R$           

Salários Custo salário FGTS Salário total

Recepcionista 1.000,00R$       80,00R$        1.080,00R$       

Mecânico 1 3.000,00R$       240,00R$      3.240,00R$       

Mecânico 2 1.500,00R$       120,00R$      1.620,00R$       

Ajudante 1.200,00R$       96,00R$        1.296,00R$       
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Tabela 6 - Tributos do Simples Nacional 

 

Fonte: O autor 

 

 Para finalizar as despesas fixas mensais, o aluguel do imóvel para a implantação da 

oficina mecânica deve ser adicionado. Com uma pesquisa de mercado em sites das imobiliárias 

em Curitiba – PR, os locais próximos à Rua João Negrão no bairro Prado Velho, que atendam 

a área necessária proposta, possuem um valor mensal de aluguel médio de R$ 3.500,00. Sendo 

assim, as despesas fixas podem ser resumidas a um valor total de R$13.086,00, conforme tabela 

7. 

 

Tabela 7 - Resumo de valores de despesas fixas 

 

Fonte: O autor 

 

D. RECEITA ESPERADA 

 Para a definição de receita, uma premissa foi considerada. Tendo em vista a capacidade 

produtiva da oficina, de duas motos simultâneas por todo o período de trabalho sabemos que 

ela consegue atender 352 horas em serviço por mês em plena capacidade. Porém, nem o 

mercado de trabalho fornecerá serviço e nem os colaboradores produzirão 100% do tempo, pois 

seria uma condição teórica. Para o cálculo, assumiu-se um rendimento de 60% de trabalho, ou 

seja, 40% da capacidade produtiva foi desconsiderada por conta de incertezas de colaboradores 

e de mercado. 

6% até 180 mil anuais

8,21% De 180 a 360 mil anuais

4% até 180 mil anuais

7,54% até 720 mil anuais

Para serviços

Tributos (sem FGTS)

Para venda de peças

Salários 7.236,00R$                     

Despesas fixas 2.350,00R$                     

Aluguel 3.500,00R$                     

TOTAL mensal 13.086,00R$                  

Resumo das despesas fixas
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 Sendo assim, a tabela 8 foi gerada, considerando venda em peças e serviços, com um 

custo de peças de metade do valor bruto de venda e os custos de serviço considerando salários, 

encargos, férias, 13° salário e os impostos para as duas modalidades. 

 

Tabela 8 - Receita esperada 

 

Fonte: O autor 

 

 Com a receita bruta esperada de R$ 40.000,00 mensais e ao descontar as despesas fixas 

de R$ 2.350,00 e o aluguel de R$ 3.500,00, já que os salários e encargos foram descontados já 

no custo da mão de obra, obtém-se um resultado mensal de R$ 7.749,22 (tabela 9). 

 

Tabela 9 - Resultado mensal 

 

Fonte: O autor 

 

E. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 

Após o cálculo de todas as despesas, encargos, aluguéis, impostos e receita esperada, 

pode-se constituir uma DRE ou Demonstração do Resultado do Exercício do primeiro ano 

proposto. Com isso, geram –se os valores no ano todo, para então utilizar no cálculo do VPL. 

A DRE é demonstrada na tabela abaixo (tabela 10). 

Vale observar que na DRE há uma retirada de pró-labore, feita para o proprietário do 

empreendimento, no valor de R$ 4.500,00 mensais. 

 

Tipo Receita Custo Imposto Lucro

Peças 30.000,00R$  15.000,00R$  2.262,00R$  12.738,00R$     

Mão de Obra 10.000,00R$  8.538,78R$    600,00R$      861,22R$          

Total 13.599,22R$    

Lucro mensal 13.599,22R$  

Despesas 2.350,00R$    

Aluguel 3.500,00R$    

TOTAL 7.749,22R$    

Resultado mensal
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Tabela 10 - DRE proposta para o primeiro ano 

 

Fonte: O autor 

 

 Com os dados obtidos, pode-se aplicar os métodos de análise de viabilidade econômica 

para obtenção do resultado final. 

 

F. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Ao iniciar a análise de viabilidade econômica pelo método do VPL (Valor Presente 

Líquido) é necessário delimitar alguns pontos. Primeiramente, o empreendimento foi analisado 

por um período de 5 anos, pois acredita-se ser o suficiente para gerar um retorno financeiro. Ao 

prever as receitas e despesas ao longo dos 5 anos, uma premissa de crescimento anual de 10% 

+ Receita operacional bruta

Venda de produtos 360.000,00R$     

Venda de serviços 120.000,00R$     

- Deduções da receita bruta

Impostos sobre vendas 27.144,00R$       

= Receita operacional líquida 452.856,00R$    

- Custo das vendas

Custo de produtos 180.000,00R$     

Custo de serviços 102.465,36R$     

= resultado operacional bruto 170.390,64R$    

- Despesas operacionais

Despesas administrativas 28.200,00R$       

Despesas com aluguel 42.000,00R$       

= Resultado operacional antes dos impostos 100.190,64R$    

Impostos Simples Nacional 7.200,00R$         

= Lucro antes das participações 92.990,64R$       

Pro Labore 54.000,00R$       

= Resultado líquido do exercício 38.990,64R$       

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 1 previsão
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na receita e de 6% nas despesas foi tomada, com base em experiências anteriores e lições 

aprendidas de outros negócios. 

Em segundo lugar, como visto no capítulo da análise teórica, o método do VPL necessita 

de um custo de capital para trazer a valor presente os fluxos futuros. Atendendo a essa 

necessidade, e sabendo que o capital a ser utilizado é próprio, o custo de capital adotado para o 

cálculo foi de 18% ao ano, onde já possui a parcela do investimento atual seguro somado ao 

risco tomado pelo investidor. 

De acordo com as despesas e o custo de aquisição de peças, um valor de fluxo de caixa 

necessário assumido foi de R$ 20.000,00 o qual também possui um crescimento anual de 10%. 

Com base em todos os dados anteriores e as premissas assumidas, obtém-se a tabela 11 

com os dados e cálculos dos fluxos em 5 anos e investimentos iniciais. 

 

Tabela 11 - Cálculos dos fluxos e investimentos 

 

Fonte: O autor 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Necessidade anual (R$) -R$                 20.000,00R$     22.000,00R$     24.200,00R$     26.620,00R$     29.282,00R$     

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

+ Receita -R$                 480.000,00R$  528.000,00R$  580.800,00R$  638.880,00R$  702.768,00R$  

- Custos exceto depreciação -R$                 352.665,36R$  373.825,28R$  396.254,80R$  420.030,09R$  445.231,89R$  

- Depreciação -R$                 5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       

= Lucro tributável 121.623,64R$  148.463,72R$  178.834,20R$  213.138,91R$  251.825,11R$  

- Impostos -R$                 34.344,00R$     40.525,92R$     47.415,33R$     55.001,78R$     63.252,05R$     

= Lucro líquido 87.279,64R$     107.937,80R$  131.418,88R$  158.137,13R$  188.573,06R$  

+ Depreciação -R$                 5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       5.711,00R$       

- Pro Labore -R$                 54.000,00R$     59.400,00R$     65.340,00R$     71.874,00R$     79.061,40R$     

= FCO -R$                 38.990,64R$     54.248,80R$     71.789,88R$     91.974,13R$     115.222,66R$  

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

- Investimentos em ativos fixos 69.820,00R$     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

= FLC 69.820,00-R$     -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

+ Recuperação de CGL -R$                 20.000,00R$     22.000,00R$     24.200,00R$     26.620,00R$     29.282,00R$     

- Investimento de CGL 20.000,00R$     22.000,00R$     24.200,00R$     26.620,00R$     29.282,00R$     32.210,20R$     

= FCGL 20.000,00-R$     2.000,00-R$       2.200,00-R$       2.420,00-R$       2.662,00-R$       2.928,20-R$       

= FCO + FLC + FCGL 89.820,00-R$     36.990,64R$    52.048,80R$    69.369,88R$    89.312,13R$    112.294,46R$  

FLUXO DE CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO

CAPITAL DE GIRO

Análise de Viabilidade

FLUXO DE CAIXA GLOBAL

FLUXO LÍQUIDO DE CAPITAL
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 O resultado obtido e necessário para a análise de viabilidade da tabela é a última linha, 

onde mostra os fluxos de caixa totais do investimento e da rentabilidade do projeto. Com isso, 

pode-se aplicar as formulas descritas na revisão teórica para obtenção dos indicadores de VPL 

(Valor Presente Líquido), IL (Índice de Lucratividade) e TIR (Taxa Interna de Retorno), 

conforme mostrados na tabela 12, e o Payback Descontado, aplicando taxas atuais da inflação 

para trazer a valores presentes, na tabela 13. 

 

Tabela 12 – Resultado VPL, TIR e IL 

 

Fonte: O autor 

 

Tabela 13 - Resultado Payback Descontado 

 

Fonte: O autor 

 

Com todos os cálculos realizados podemos analisar que o projeto, em 5 anos, gera um 

crescimento de riqueza de R$ 116.280,43 para o investidor, já considerando a taxa de risco do 

capital. A TIR, taxa interna de retorno, teve um resultado de 56,51% e é maior que a taxa 

utilizada no custo do capital, de 18%. O índice de lucratividade obtido é de 2,29, ou seja, a cada 

R$ 1,00 investido no projeto, ao final do período analisado de 5 anos o investidor terá R$ 2,29. 

Analisando o Payback Descontado, trazendo os fluxos a valor presente com uma taxa 

de juros próxima a inflação dos últimos anos, o investimento se paga no início do terceiro ano 

de atividade.  

  

VPL 116.280,43R$   

TIR 56,51%

IL 2,29

Indicadores

Fluxo A valor presente Saldo

Ano 0 89.820,00-R$     89.820,00-R$      89.820,00-R$     

Ano 1 36.990,64R$     34.570,69R$      55.249,31-R$     

Ano 2 52.048,80R$     45.461,44R$      9.787,87-R$       

Ano 3 69.369,88R$     56.626,49R$      46.838,62R$     

Ano 4 89.312,13R$     68.135,80R$      114.974,42R$  

Ano 5 112.294,46R$  80.064,40R$      195.038,82R$  

Payback descontado
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4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar a viabilidade econômica para a implantação de 

uma oficina de motocicletas de média e alta cilindrada na cidade de Curitiba – PR. 

Conclui-se que o projeto analisado é viável economicamente, com todos os indicadores 

de viabilidade utilizados demonstrando resultados positivos. A geração de riqueza, expressa 

pelo VPL, foi de R$ 116.280,43 ao longo do período analisado, com um investimento inicial 

de R$ 89.820,00, mostrando um bom negócio a ser investido. Caso esse montante fosse 

investido a uma taxa celic de retorno (atual), no fim dos mesmos 5 anos, o investidor teria uma 

riqueza de R$ 43.689,62, mais de 2,5 vezes menor que o projeto proposto. 

Outro índice, a taxa interna de retorno, mostra uma taxa de 56,51% que é 

consideravelmente maior que a taxa de 18% do custo do capital investido, mostrando um 

retorno e uma margem de segurança no investimento. Por sua vez, o índice de lucratividade de 

2,29 mostra o quanto o patrimônio cresceu (a cada R$ 1,00 se obtém R$ 2,29) com o projeto. 

Analisando o payback, o projeto atende a hipótese 2, onde o empreendimento é viável 

economicamente, porém com payback de mais de dois anos. Pela tabela, no início do terceiro 

ano, o investimento irá se pagar, mesmo com o valor corrigido pela média das últimas taxas de 

inflação. 

Conclui-se também que o modelo de oficina proposto e analisado, com as ferramentas, 

equipamentos e colaboradores conseguiu atender uma demanda de serviço para que o 

estabelecimento fosse viável economicamente, com a utilização de todas as informações dentro 

da realidade, assim como um crescimento praticável dentro do mercado de motocicletas em 

Curitiba-PR. 

 Por fim, conclui-se que, apesar de todos os resultados obtidos mostrarem um 

investimento favorável, a incerteza de mercado ainda é grande. Sabe-se que mesmo utilizando 

vários indicadores complementares na análise da viabilidade, o cenário a ser enfrentado após a 

abertura do negócio ainda é obscuro e com certo grau de risco. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  

Após a conclusão do trabalho, ficou claro que o cenário utilizado para o estudo da 

viabilidade traz uma grande incerteza. Um possível desdobramento proposto pelo autor é o de 

calcular novos indicadores de viabilidade com base em correções de incertezas utilizando 

análise de cenários, sensibilidade, ponto de equilíbrio e análise pela certeza equivalente. Com 

isso, o objetivo de obter um resultado real e confiável é alcançado de uma forma mais sólida, 

com resultados que eliminem ainda mais os riscos do novo empreendimento. 
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