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RESUMO 

 

O presente projeto tem por objetivo a analise complementar do plano de 

negocio da empresa Massa Seguros. O Trabalho foi desenvolvido com base na 

analise do plano de negocio da Massa Seguros, onde se identificou a viabilidade do 

negocio, por se tratar de um empreendimento que trabalhara com venda de produtos 

e serviços massificados, que tem tido uma grande expansão nos últimos anos 

acompanhando o crescimento do consumo e aumento da renda da população 

brasileira. O trabalho faz referência a apenas a estrutura financeira adotada pelo 

grupo, onde foram elaboradas projeções financeiras de acordo com a visão dos 

empreendedores para o mercado, este plano, no entanto, descreve um cenário 

menos otimista do que foi realizado. Faz também um leve referencial teórico da área 

financeira usado como base para o desenvolvimento do projeto. E por fim chega 

uma conclusão positiva em relação ao empreendimento. 

 

 

Palavras-chaves - Estrutura financeira. 

 

 



  

ABSTRACT  

 

This project aims to complement the analysis of the business plan of the 

company Pastry Insurance. The work was developed based on the analysis of the 

business plan of Mass Insurance, where he identified the viability of the business, 

because it is an enterprise that worked with sales of commoditized products and 

services, which has had a major expansion in recent years following consumption 

growth and rising incomes of the population.  

The work makes reference to only the financial structure adopted by the 

group, where financial projections have been prepared in accordance with the vision 

of entrepreneurs to the market, this plan, however, describes a less optimistic 

scenario of what was accomplished. It also makes a slight theoretical framework of 

the financial district used as a basis for the development of the project. And finally 

reaches a positive conclusion regarding enterprise.  

 

 

Keywords - Financial Structure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a importância da analise da estrutura 

financeira da empresa Massa Seguros, tendo em vista que trabalha diretamente com 

venda de produtos e serviços massificados intangíveis. Portanto é preciso identificar 

de forma organizada como é constituída a estrutura financeira da empresa para que 

então possa fazer analises dos indicadores financeiros com maior clareza. Com 

base no plano de negocio desenvolvido pelo grupo Massa Seguros foi possível 

identificar o grande potencial desse mercado a ser explorado, entretanto, é preciso 

olhar para o mercado com certa cautela, pois este sofre variações que mudam os 

cenários a todo instante.  

O presente trabalho pretende apresentar uma visão mais realista das 

projeções financeiras da Massa Seguros, alem de buscar enxugar as contas da 

empresa, tendo em vista, a alta necessidade de capital de giro identificada. Pretende 

iniciar as atividades gradativamente sem comprometer a saúde financeira do 

negocio, fazendo um comparativo das projeções financeiras com dois cenários 

distintos. 

Antes é preciso fazer uma breve caracterização da empresa Massa Seguros, 

que atua no mercado de serviços massificados e pretende estender seus negócios 

para todo Brasil. 

Nome da Empresa: Massa Seguros. 

Forma Jurídica: Sociedade Comercial. 

CNPJ: 

Ramo: Comércio de Serviços Massificados e Financeiros. 

Endereço: Rua México 141, Vila Estrela. 

Telefone: (42) 3323-8382. 

Home - Page: www.massa.seguros.com.br. 

Atividade Principal: Venda serviços massificados. 

A Massa Seguros, empresa responsável que atua na área de comercio e 

prestação de serviços com venda de serviços massificados tais como: consórcios e 

seguros, os produtos se destinam a pequenas e medias empresas oferecendo 

diferencial para consumidores final. Nossa principal concorrente se situa no estado 
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de São Paulo, tendo como outras intermediárias grandes redes de Varejo. Os 

nossos fornecedores são todas as seguradoras especializadas em seguros 

massificados. 

A Missão da empresa é “Atender as necessidades dos clientes oferecendo 

segurança à realização das suas conquistas, contribuindo para o desenvolvimento 

dos colaboradores, clientes e parceiros”, e a Visão da empresa é “Ser líder na 

entrega de serviços massificados no Brasil”.  

O atual cenário do Brasil contribui para o surgimento de inúmeras 

oportunidades de negócios, a Massa Seguros vê nesse contexto de crescimento 

econômico e aumento do consumo em todas as classes sociais a possibilidade de 

se posicionar como uma empresa de médio porte visando uma grande expansão do 

seu negocio mediante o provimento de serviços massificados às pequenas lojas de 

varejo que até então possuem limitação de encontrar fornecedores para as suas 

necessidades. 

A Massa Seguros tem como objetivo atender grande parte das pequenas 

empresas que não têm em seus portfólios a venda de serviços massificados 

(garantia estendida, seguros entre outros), inicialmente a cobertura da empresa será 

na região de Ponta Grossa e cidades vizinhas com pretensão de expansão por todo 

o Brasil. 

A Empresa tem como Sócios Dilson Borba, Everaldo Dos Santos Pereira, 

Mateus Argenton do Amaral, Rildo Reis Pereira e Valter Maciel Avelino profissionais 

que atuam em varias áreas que têm em comum curso de MBA em Gestão 

Empresarial da FGV, essa parceria garante ao negocio uma visão estratégica e 

sistêmica com o foco no empreendedorismo, voltado para governança coorporativa. 

Dilson tem formação em contabilidade e trabalha atualmente como 

supervisor de controladoria na Brasilfoods; 

Everaldo com formação em tecnologia em agronegócio atualmente trabalha 

na empresa Cargill como coordenador de logística; 

Mateus possui formação em engenharia de materiais e atua como supervisor 

de produção na Lp Brasil; 

Rildo formado em administração de empresas trabalha como gerente de Rh 

das lojas MM e por fim;  

Valter com formação em administração atualmente e funcionário publico do 



 

 

9 

 

 

estado do Paraná.  

A constituição da empresa se dá através das seguintes áreas como mostra a 

figura 1: 

 

Figura 1: Organograma. 

Fonte: Massa Seguros. 

 

Com ponto comercial na Rua México 141, Centro de Ponta Grossa, com 

espaço de 80 m², a Massa Seguros esta bem localizada e com uma estrutura física 

que possibilita desempenhar suas atividades de forma adequada tendo uma 

visibilidade no mercado, conta com equipamentos de ultima geração, com um 

sistema gerencial eficiente. A empresa esta distribuída da seguinte forma com 

recepção, sala de espera ampla e arejada, alem de balcões com guichês de 

atendimento, possui também uma sala de reuniões, cozinha e almoxarifado. Todas 

as salas possuem equipamentos de informática modernos alem de moveis 

confortáveis com excelente decoração, o ambiente demonstra maior conforto e 

transmite credibilidade para os clientes. 
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Figura 2: Layout da Massa Seguro. 

Fonte: Massa Seguros. 

 

A empresa trabalha recrutando pessoas com perfil empreendedor que 

estejam dispostas a encarar desafios. Os colaboradores da Massa Seguros são 

capacitados em técnicas de vendas, atendimento ao cliente, capacitação e 

treinamento dos clientes, pós-venda e incentivados ao desenvolvimento profissional 

com ajuda de custos educacionais. 

O quadro funcional é constituído da seguinte forma: 

• 01 Recepcionista responsável em atender os clientes e fornecedores, 

auxiliar com questões administrativas; 

• 04 Promotores, responsáveis pelas vendas de produtos e serviços 

trabalhando com as equipes de vendas das lojas clientes, faz todo 

acompanhamento do processo de venda dos clientes buscando a 

expansão da empresa e fidelização dos clientes; 
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• Supervisor de treinamentos, responsável em supervisionar o 

treinamento das equipes e clientes; 

• 02 Gerentes de Conta busca parceria, com vista a prospectar novos 

mercados; 

• 03 responsáveis pela área de tecnologia e desenvolvimento e 

manutenção de software; 

• 01 Gerente de TI desenvolve sistema, layout e produz relatórios de 

suporte a tomada de decisão. 

Feito a caracterização da empresa, o segundo capitulo trata-se do 

referencial teórico utilizado como base para elaboração do trabalho, e ilustra a 

necessidade de se buscar ferramentas gerenciáveis que darão suporte para todo o 

desenvolvimento da empresa. 

O terceiro capitulo faz um comparativo da estrutura financeira projetada no 

plano de negocio e uma estrutura menos otimista proposta neste trabalho, 

demonstrando vários indicadores, suas analises e comparativos. E por fim a 

conclusão do trabalho onde são identificadas todas as propostas de melhorias e 

analisados os dados financeiros considerando dois cenários o do plano de negocio e 

o proposto. 
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2 DESENVOLVIMENTO TEORICO 

 

Toda empresa se inicia de uma idéia na mente do empreendedor, e vai 

criando forma à medida que ele vai intensificando sua vontade e planejando a 

implementação desse negocio. No entanto, para que essa idéia possa se 

transformar em um negócio de sucesso é preciso que o empresário esteja munido 

de ferramentas para administrar a trajetória de seu empreendimento. Surgi assim à 

necessidade da administração, que Maximiano (2000, p 29) define como: 

[...] A administração é um processo de tomar de e realizar ações que 
compreende quatro processos principais interligados: planejamento, 
organização, execução e controle. [...] Toda atividade tem certo 
conteúdo administrativo, com importância proporcional a sua 
complexidade. Em resumo, todos administram nas mais variadas 
escalas de utilização de recursos para atingir objetivos. Portanto, as 
habilidades administrativas são importantes para qualquer pessoa 
que tome decisões sobre a utilização de recursos para realizar 
objetivos, ou que estejam em ambientes onde essas decisões são 
tomadas. 

Segundo Kotler (2005), com o mercado mais competitivo, as lojas de varejo 

devem estar atentas às tendências, planejando suas estratégias levando em 

consideração fatores muito importantes tais como: novas estruturas de varejo vêm 

surgindo a cada dia, combinando seguimentos e gerando mais atratividade para o 

cliente; novas modalidades, web sites, lojas de departamentos, alto serviços, lojas 

de descontos – brigam pelos mesmos consumidores e fornecem as mesmas 

mercadorias; grandes varejistas já consolidadas no mercado com melhor estrutura e 

tecnologias de ponta, custos menores e preços mais atraentes; entrada de varejistas 

a nível internacional buscando entrar no mercado, maior interação entre o varejista e 

o consumidor, tornando a ligação entre eles mais estreita; e a grande concorrência 

entre varejistas de estruturas físicas contra os de formato virtual, hoje em dia, 

mesmo o varejista que dispõe de uma boa estrutura física não pode deixar de ficar 

atento ao mercado virtual que vem crescendo e ganhando cada dia mais a atenção 

do consumidor. 

Analisando a idéia de Kotler, podemos afirmar que a Massa Seguros viu 

nessa nova tendência do mercado a oportunidade de oferecer produtos e serviços 

que oferecem diferencial competitivo para os pequenos varejistas que não possuem 
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aporte financeiro para competir com as grandes redes de varejo. 

Dias (2006, p. 476) diz: 

O plano de marketing é uma parte crucial do plano de negócios 
global da empresa e fornece a diretoria, planos mais específicos e 
detalhados, como publicidade e compra de espaço em meios de 
comunicação. O escopo do plano de marketing ocupa uma posição 
intermediária entre o objetivo amplo de um plano de negócios e o 
restrito de cada ferramenta de marketing [...]. O plano de marketing é 
um documento estratégico corporativo. O seu público alvo é 
principalmente interno, mas ele também pode ser lido por pessoas 
que não pertencem à organização. Dentro da empresa, o plano de 
marketing será utilizado para direcionar o trabalho das pessoas do 
departamento. Fora da organização, o plano de marketing pode ser 
utilizado para convencer investidores a fornecerem fundos para a 
empresa.  

Para Lobato (2009 p. 95):  

A estrutura de funcionamento de uma organização está baseada nos 
recursos existentes e nas capacidades desenvolvidas internamente 
para gerenciar esses recursos. A gestão dessas capacidades deve 
ter por objetivo central a criação de uma posição competitiva 
sustentável no mercado, conseguida pela otimização dos recursos da 
organização em comparação aos concorrentes. 

Lobato (2009) descreve que elaborar cenários é construir elos coerentes de 

hipóteses. Sabemos que nunca conseguiremos acertar exatamente o que vai 

acontecer, mas é importante identificar possíveis situações para que a empresa 

esteja preparada caso o mercado mude repentinamente. As empresas procuram 

elaborar três cenários: o otimista, o intermediário e o pessimista. 

Conforme a idéia de Lobato o presente trabalho busca ilustrar dois cenários 

diferentes das projeções de resultado da empresa Massa Seguros sendo utilizado o 

cenário otimista e o realista com uma projeção de resultado menor. 

O enfoque desse projeto esta voltado para área de finanças tendo como foco 

descrever a importância da estrutura financeira para as organizações. Segundo 

Chiavenato, (2007 p. 71): 

“[...] A área de finanças pode ser detalhada em tesouraria, 
planejamento financeiro, controle orçamentário, etc. Marketing pode 
se desdobrar em vendas, pesquisa de mercado, etc. Na empresa 
industrial, produção pode abrir-se em fabricação, manutenção e 
abastecimento [...]”. 

Kwasnicka, (1995, p. 86) sobre função financeira: 
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Hoje o principal enfoque de finanças é, sem duvida, o processo 
decisório e a ação que afetam a valorização do negocio. Com isso, o 
tema central da administração financeira é a valorização da empresa 
e como as decisões podem ser tomadas, do ponto de vista 
financeiro, para maximizar essa valorização [...]. 

Para Groppelli e Nikbakht (2006, p. 319) o planejamento financeiro é o 

processo que identifica a necessidade de financiamento para que uma empresa 

possa trabalhar e quanto deve ser financiado. No entanto, é preciso fazer uma 

estimativa confiável para que a empresa tenha fundos suficientes para arcar com 

suas obrigações, pagar suas despesas com aluguel, salários, juros de empréstimos, 

duplicatas entre outros. O sucesso de uma empresa não depende apenas de 

projetos rentáveis e maximização das vendas, a falta de caixa para saldar 

obrigações financeiras assombra as companhias. Tendo em vista que a falta de 

crédito aumenta os riscos da empresa. 

Abreu Filho (2008, p. 42) comenta que: 

Normalmente, a estrutura de capital de uma empresa consiste em 
capitais próprios e de terceiros, ou seja, capitais dos acionistas ou 
proprietários da empresa, e capitais tomados sob a forma de 
empréstimos ou alguma outra forma de captação de recursos. O 
custo do capital de terceiros baseado nas taxas praticadas no 
mercado financeiro, enquanto o custo do capital próprio é definido 
pelas expectativas de retorno dos acionistas ou donos da empresa, 
com base nas características dos projetos futuros. Em conseqüência, 
o custo total do capital da empresa pode ser definido como a média 
dos custos financeiros das diversas formas de financiamento 
utilizadas em seus projetos. 

Abreu Filho (2008) os métodos de analise de projetos, requerem uma 

determinação, implícita ou, da taxa mínima de atratividade (TMA). Essa taxa é 

utilizada para como base de calculo dos indicadores financeiros VPL e do Payback. 

Abreu Filho (2008) “o levantamento do fluxo de caixa de uma empresa é a base 

principal para a sua avaliação e projeção adequadas. Uma importante fonte de 

dados utilizada é o conjunto de contas dos balanços e demais demonstrações 

contábeis da empresa.” 
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3 PLANO FINANCEIRO  

 

3.1 Indicadores financeiros atuais 

 

Este capitulo trata-se dos indicadores financeiros elaborados no plano de 

negócio da Massa Seguros, também faz um comparativo com indicadores propostos 

projetando um cenário menos otimista e um investimento menor. A tabela 1 mostra 

como foram distribuídos os investimentos na empresa que é constituída de capital 

próprio e capital de terceiros com um investimento inicial alocado da seguinte forma: 

 

Aluguel 5.000,00 

Gastos com Reforma 8.000,00 

Mobiliário 15.000,00 

Equip Informática 7.500,00 

Comunicação Visual 8.500,00 

Capital de Giro 180.500,00 

Total de Investimentos 219.500,00 

Previsão de Retorno Mensal 61.879,56 

Tabela 1: Descrição de Investimento. 

Fonte: Massa Seguros. 

 

Por se tratar de uma empresa que trabalhara com produtos e serviços 

intangíveis, o maior investimento é constituído em capital humano o que eleva a 

necessidade de capital de giro, tendo em vista que é necessário ter uma boa quantia 

para garantir a solvência da empresa e prospectar novos mercados. 

A empresa Massa Seguros possui uma grande previsão de receita e 

conseqüentemente lucro, a tabela 2 demonstra uma projeção de resultado financeiro 

com base em uma visão otimista de previsão de receita de R$300.000,00 com uma 

rampa de crescimento, que se inicia com 10% e aumenta gradativamente, atingindo 

o topo da meta no mês 10 com faturamento de R$300.000,00. 



  

Projeção de resultados otimista de resultado dos 12 meses 

 

FATURAMENTO BRUTO 300.000,00 60% 0%            

 10,0%   15,0% 20,0% 30,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

 30.000,00   45.000,00 60.000,00 90.000,00 150.000,00 180.000,00 210.000,00 240.000,00 270.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,0% 

MASSA SEGUROS               

Descrição da conta Jan % Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan - Dez 

Faturamento total liquido 30.000 100,0% 45.000 60.000 90.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 300.000 300.000 2.175.000 

Receitas de serviços 30.000 100,0% 45.000 60.000 90.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 300.000 300.000 2.175.000 

Receitas de empréstimo 22.500 75,0% 33.750 45.000 67.500 112.500 135.000 157.500 180.000 202.500 225.000 225.000 225.000 1.631.250 

Receita s/ serviços - garantia estendida 15.000 50,0% 22.500 30.000 45.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 150.000 150.000 1.087.500 

Receita s/ serviços - seguro prestamista 7.500 25,0% 11.250 15.000 22.500 37.500 45.000 52.500 60.000 67.500 75.000 75.000 75.000 543.750 

Receitas AP premiado 7.500 25,0% 11.250 15.000 22.500 37.500 45.000 52.500 60.000 67.500 75.000 75.000 75.000 543.750 

Impostos deduzidos de venda 2.595 8,7% 3.893 5.190 7.785 12.975 15.570 18.165 20.760 23.355 25.950 25.950 25.950 188.138 

Total de PIS 195 0,7% 293 390 585 975 1.170 1.365 1.560 1.755 1.950 1.950 1.950 14.138 

PIS de serviços 195 0,7% 293 390 585 975 1.170 1.365 1.560 1.755 1.950 1.950 1.950 14.138 

Total de COFINS 900 3,0% 1.350 1.800 2.700 4.500 5.400 6.300 7.200 8.100 9.000 9.000 9.000 65.250 

COFINS de serviços 900 3,0% 1.350 1.800 2.700 4.500 5.400 6.300 7.200 8.100 9.000 9.000 9.000 65.250 

Total de ISS 1.500 5,0% 2.250 3.000 4.500 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000 15.000 15.000 108.750 

ISS s/ receita serviços 1.500 5,0% 2.250 3.000 4.500 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000 15.000 15.000 108.750 

Receitas liquidas 27.405 91,4% 41.108 54.810 82.215 137.025 164.430 191.835 219.240 246.645 274.050 274.050 274.050 1.986.863 

Custo de mercadorias vendidas (cmv) -9.000 -30,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 

Comissão para parceiros -9.000 -30,0% -13.500 -18.000 -27.000 -45.000 -54.000 -63.000 -72.000 -81.000 -90.000 -90.000 -90.000 -652.500 

Lucro bruto 18.405 61,4% 41.108 54.810 82.215 137.025 164.430 191.835 219.240 246.645 274.050 274.050 274.050 1.977.863 

Despesas totais -83.460 -278,2% -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -83.460 -1.001.518 

Pacote pessoal -63.805 -212,7% -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -63.805 -765.659 

Premiação -6.800 -22,7% -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -81.600 

Provisão 13o salário -3.583 -11,9% -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -3.583 -42.993 

Provisão de ferias -4.778 -15,9% -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -4.778 -57.341 

INSS -10.479 -34,9% -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -10.479 -125.746 

FGTS -3.128 -10,4% -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -3.128 -37.536 

FGTS s/provisão ferias e 13o salário -610 -2,0% -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -7.320 

INSS s/provisão ferias e 13o. Salário -2.127 -7,1% -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 -25.524 

Salários (incide INSS e FGTS) -32.300 -107,7% -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300 -387.600 

Pacote locação -5.120 -17,1% -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -61.440 

Alugueis de imóveis - TJ -5.000 -16,7% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Alugueis de imóveis - PF 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aluguel de maquinas e equipamentos -120 -0,4% -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -1.440 

Pacote marketing -5.000 -16,7% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Gráficas/impressos -5.000 -16,7% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Pacote benefícios -1.969 -6,6% -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -23.628 

Alimentação -1.958 -6,5% -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -23.501 
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Plano de saúde -136 -0,5% -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -1.630 

Vale transporte 125 0,4% 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.502 

Pacote utilidades -677 -2,3% -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -8.124 

Combustíveis e lubrificante -20 -0,1% -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240 

Luz/energia -600 -2,0% -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -7.200 

Água -57 -0,2% -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -684 

Pacote consultoria e assessoria -207 -0,7% -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -2.484 

Serviços de terceiros - TJ -50 -0,2% -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -600 

Serviços (de pesas) segurança/monitoram.) -157 -0,5% -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -1.884 

Pacote suporte administrativo -252 -0,8% -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -3.022 

Material de uso e consumo -81 -0,3% -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -966 

Donativos e contribuições -20 -0,1% -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240 

Impostos, taxas e contribuições -129 -0,4% -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -1.550 

Associações e sindicatos -22 -0,1% -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -266 

Pacote viagens -4.000 -13,3% -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -48.000 

Viagens - hospedagem 3.000 10,0% 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 

Viagens - locomoção -7.000 -23,3% -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -84.000 

Pacote comunicação -2.400 -8,0% -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -28.800 

Telefone fixo -400 -1,3% -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -4.800 

Telefone celular -1.500 -5,0% -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -18.000 

Manutenção sistema um lei -500 -1,7% -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -6.000 

Pacote manutenção -30 -0,1% -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -360 

Manutenção e conservação de prédios -30 -0,1% -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -360 

Resultado operacional (ebitda) -65.055 -216,8% -42.352 -28.650 -1.245 53.565 80.970 108.375 135.780 163.185 190.590 190.590 190.590 976.345 

Lucro (prejuízo) operacional -65.055 -216,8% -42.352 -28.650 -1.245 53.565 80.970 108.375 135.780 163.185 190.590 190.590 190.590 976.345 

Depreciação e amortização -125 -0,4% -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -1.500 

Depreciação -125 -0,4% -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -1.500 

Resultado antes IRPJ/cssll -65.180 -217,3% -42.477 -28.775 -1.370 53.440 80.845 108.250 135.655 163.060 190.465 190.465 190.465 974.845 

Provisões IRPJ/cssll -3.204 -10,7% -4.806 -6.408 -9.612 -16.020 -19.224 -22.428 -25.632 -28.836 -32.040 -32.040 -32.040 -232.290 

Imposto de renda p jurídica -2.340 -7,8% -3.510 -4.680 -7.020 -11.700 -14.040 -16.380 -18.720 -21.060 -23.400 -23.400 -23.400 -169.650 

Imposto de renda p jurídica -2.340 -7,8% -3.510 -4.680 -7.020 -11.700 -14.040 -16.380 -18.720 -21.060 -23.400 -23.400 -23.400 -169.650 

Provisão para contrib. Social -864 -2,9% -1.296 -1.728 -2.592 -4.320 -5.184 -6.048 -6.912 -7.776 -8.640 -8.640 -8.640 -62.640 

Provisão p/contribuição social -864 -2,9% -1.296 -1.728 -2.592 -4.320 -5.184 -6.048 -6.912 -7.776 -8.640 -8.640 -8.640 -62.640 

Lucro líquido -68.384 -227,9% -47.283 -35.183 -10.982 37.420 61.621 85.822 110.023 134.224 158.425 158.425 158.425 742.555 

GERAÇÃO DE CAIXA -68.259 -227,5% -47.158 -35.058 -10.857 37.545 61.746 85.947 110.148 134.349 158.550 158.550 158.550 744.055 

Tabela 2: Projeção otimista de resultado 12 meses. 

Fonte: Massa Seguros. 

 

Com base nas projeções de resultado foi possível desenvolver indicadores financeiros, que seguem na tabela 3: 
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Mês  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fluxo de caixa  -219500,00 -68260,00 -47258,00 -35058,00 -10857,00 37545,00 61746,00 85947,00 110148,00 134349,00 158550,00 158550,00 158550,00 

FC acumulado -219500,00 -287760,00 -335018,00 -370076,00 -380933,00 -343388,00 -281642,00 -195695,00 -85547,00 48802,00 207352,00 365902,00 524452,00 

FC descontado -219500,00 -67251,23 -45871,53 -33526,56 -10229,29 34851,53 56469,32 77440,55 97779,60 117500,59 136617,34 134598,36 132609,23 

FC desc. Acum. -219500,00 -286751,23 -332622,76 -366149,33 -376378,62 -341527,09 -285057,76 -207617,21 -109837,61 7662,98 144280,32 278878,69 411487,91 

VPL 411.487,91     TMA=  1,5% mês               

TIR 10,86%                   

Payback Simples Mês:8 Dia:19             

Payback Desc. Mês:8 Dia:28                       

Tabela 3: Indicadores financeiros. 

Fonte: Massa Seguros. 

 

A tabela 3 mostra o fluxo de caixa da Massa Seguros considerando uma taxa média de atratividade de 1,5% ao mês, 

usada para calcular o fluxo de caixa descontado, foi possível identificar um lucro ao final do período de 12 meses, considerando 

essa mesma taxa de atratividade para calculo de VPL chegamos ao valor de R$ 411.487,91, e com uma taxa de retorno do 

investimento de 10,86%. A tabela mostra também que o Payback simples é de 8 meses e 19 dias já o descontado de 8 meses e 28 

dias o que possibilita identificar a viabilidade do negócio. 



  

3.2 Indicadores financeiros propostos 

 

A tabela 4 ilustra a composição financeira proposta para a empresa Massa 

Seguros, tendo em vista, uma projeção menos otimista do cenário. 

 

Vendas 73.750,00 

Aluguel 5.000,00 

Gastos com Reforma 8.000,00 

Mobiliário 15.000,00 

Equip Informática 7.500,00 

Treinamento 10.000,00 

Comunicação Visual 8.500,00 

Capital de Giro 73.375,00 

Total de Investimentos 122.375,00 
Tabela 4: Descrição de Investimento. 

Fonte: O autor. 

 

Conforme podemos identificar na tabela 4 a empresa buscou enxugar suas 

contas e iniciara suas atividades com um investimento inicial de R$ 122.375,00, pois 

reduziu a folha salarial que antes era de R$ 32.300,00 para R$ 20.600,00, no 

entanto, será investido em treinamento da equipe para se ter um maior retorno. A 

equipe da Massa Seguros ficou definida da seguinte forma: 

• 01 Recepcionista; 

• 02 Promotores; 

• 01 Supervisor de treinamentos; 

• 01 Gerente de Conta; 

• 01 Programador; 

• 01 Gerente de TI. 

Com objetivo de minimizar custo de operações e maximizar resultado, 

utilizando um menor capital de investimento inicial, pois é necessário um alto volume 

de capital de giro para que empresa possa prospectar novos mercados e buscar a 

solvência de suas responsabilidades. 

 



  

Projeção realista de resultado dos 12 meses 

 

FATURAMENTO BRUTO 150.000,00 60% 0%            

 10,0%  15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%  

 15.000,00  22.500,00 30.000,00 37.500,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00 105.000,00 120.000,00 135.000,00 150.000,00 0,0% 

MASSA SEGUROS               

Descrição da conta Jan % Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan - 
Dez 

Faturamento total liquido 15.000 100,0% 22.500 30.000 37.500 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 885.000 

Receitas de serviços 15.000 100,0% 22.500 30.000 37.500 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 885.000 

Receitas de empréstimo 11.250 75,0% 16.875 22.500 28.125 33.750 45.000 56.250 67.500 78.750 90.000 101.250 112.500 663.750 

Receita s/ serviços - garantia estendida 7.500 50,0% 11.250 15.000 18.750 22.500 30.000 37.500 45.000 52.500 60.000 67.500 75.000 442.500 

Receita s/ serviços - seguro prestamista   3.750 25,0% 5.625 7.500 9.375 11.250 15.000 18.750 22.500 26.250 30.000 33.750 37.500 221.250 

Receitas AP premiado 3.750 25,0% 5.625 7.500 9.375 11.250 15.000 18.750 22.500 26.250 30.000 33.750 37.500 221.250 

Impostos deduzidos de venda 1.298 8,7% 1.946 2.595 3.244 3.893 5.190 6.488 7.785 9.083 10.380 11.678 12.975 76.553 

Total de PIS 98 0,7% 146 195 244 293 390 488 585 683 780 878 975 5.753 

PIS de serviços 98 0,7% 146 195 244 293 390 488 585 683 780 878 975 5.753 

Total de COFINS 450 3,0% 675 900 1.125 1.350 1.800 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050 4.500 26.550 

COFINS de serviços 450 3,0% 675 900 1.125 1.350 1.800 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050 4.500 26.550 

Total de ISS 750 5,0% 1.125 1.500 1.875 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500 44.250 

ISS s/ receita serviços 750 5,0% 1.125 1.500 1.875 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500 44.250 

Receitas liquidas 13.703 91,4% 20.554 27.405 34.256 41.108 54.810 68.513 82.215 95.918 109.620 123.323 137.025 808.448 

Custo de mercadorias vendidas (cmv) -4.500 -30,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 

Comissão para parceiros -4.500 -30,0% -6.750 -9.000 -11.250 -13.500 -18.000 -22.500 -27.000 -31.500 -36.000 -40.500 -45.000 -265.500 

Lucro bruto 9.203 61,4% 20.554 27.405 34.256 41.108 54.810 68.513 82.215 95.918 109.620 123.323 137.025 803.948 

Despesas totais -59.367 -395,8% -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -63.367 -756.407 

Pacote pessoal -44.712 -298,1% -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -44.712 -536.549 

Premiação -6.800 -45,3% -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -81.600 

Provisão 13o salário  -2.511 -16,7% -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -30.128 

Provisão de ferias  -3.349 -22,3% -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -3.349 -40.183 

INSS -7.343 -49,0% -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343 -88.118 

FGTS -2.192 -14,6% -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -2.192 -26.304 

FGTS s/provisão ferias e 13o salário -427 -2,8% -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -5.129 

INSS s/provisão ferias e 13o. Salário -1.491 -9,9% -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 -17.887 

Salários (incide INSS e FGTS) -20.600 -137,3% -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -247.200 

Pacote locação -5.120 -34,1% -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120 -61.440 

Alugueis de imóveis - pj  -5.000 -33,3% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Aluguel de maquinas e equipamentos -120 -0,8% -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -1.440 

Pacote marketing -5.000 -33,3% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Gráficas/impressos  -5.000 -33,3% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -60.000 

Pacote benefícios 2.031 13,5% -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -1.969 -19.628 



 

 

21 

 

 

Alimentação -1.958 -13,1% -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -1.958 -23.501 

Plano de saúde -136 -0,9% -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -136 -1.630 

Vale transporte 125 0,8% 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.502 

Treinamentos novo sistema operacional  4.000 26,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 

Pacote utilidades -677 -4,5% -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -677 -8.124 

Combustíveis e lubrificantes -20 -0,1% -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240 

Luz/energia  -600 -4,0% -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -7.200 

Água -57 -0,4% -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -684 

Pacote consultoria e assessoria -207 -1,4% -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -2.484 

Serviços de terceiros - pj -50 -0,3% -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -600 

Serviços (de pesas) segurança/monitoram.) -157 -1,0% -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -157 -1.884 

Pacote suporte administrativo -252 -1,7% -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -3.022 

Material de uso e consumo -81 -0,5% -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -81 -966 

Donativos e contribuições  -20 -0,1% -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -240 

Impostos, taxas e contribuições -129 -0,9% -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -1.550 

Associações e sindicatos -22 -0,1% -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -266 

Pacote viagens -3.500 -23,3% -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -42.000 

Viagens - locomoção -3.500 -23,3% -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -42.000 

Pacote comunicação -1.900 -12,7% -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -22.800 

Telefone fixo -400 -2,7% -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -4.800 

Telefone celular -1.000 -6,7% -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -12.000 

Manutenção sistema on line -500 -3,3% -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -6.000 

Pacote manutenção -30 -0,2% -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -360 

Manutenção e conservação de prédio -30 -0,2% -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -360 

Resultado operacional (ebitda) -50.165 -334,4% -42.814 -35.962 -29.111 -22.260 -8.557 5.145 18.848 32.550 46.253 59.955 73.658 47.540 

Lucro (prejuízo) operacional -50.165 -334,4% -42.814 -35.962 -29.111 -22.260 -8.557 5.145 18.848 32.550 46.253 59.955 73.658 47.540 

Depreciação e amortização -125 -0,8% -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -1.500 

Depreciação -125 -0,8% -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -1.500 

Resultado antes IRPJ/cssll -50.290 -335,3% -42.939 -36.087 -29.236 -22.385 -8.682 5.020 18.723 32.425 46.128 59.830 73.533 46.040 

Provisões IRPJ/cssll -1.602 -10,7% -2.403 -3.204 -4.005 -4.806 -6.408 -8.010 -9.612 -11.214 -12.816 -14.418 -16.020 -94.518 

Imposto de renda p jurídica -1.170 -7,8% -1.755 -2.340 -2.925 -3.510 -4.680 -5.850 -7.020 -8.190 -9.360 -10.530 -11.700 -69.030 

Imposto de renda p jurídica  -1.170 -7,8% -1.755 -2.340 -2.925 -3.510 -4.680 -5.850 -7.020 -8.190 -9.360 -10.530 -11.700 -69.030 

Provisão para contrib. Social -432 -2,9% -648 -864 -1.080 -1.296 -1.728 -2.160 -2.592 -3.024 -3.456 -3.888 -4.320 -25.488 

Provisão p/contribuição social  -432 -2,9% -648 -864 -1.080 -1.296 -1.728 -2.160 -2.592 -3.024 -3.456 -3.888 -4.320 -25.488 

Lucro líquido -51.892 -345,9% -45.342 -39.291 -33.241 -27.191 -15.090 -2.990 9.111 21.211 33.312 45.412 57.513 -48.478 

Geração de caixa -51.767 -345,1% -45.217 -39.166 -33.116 -27.066 -14.965 -2.865 9.236 21.336 33.437 45.537 57.638 -46.978 

Tabela 5: Projeção Realista de Resultado 

Fonte: O autor. 

 

Com base em uma projeção mais realista do mercado e das reais condições financeiras da empresa Massa Seguros é 
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possível identificar através dos indicadores financeiros a viabilidade do negocio conforme mostra a tabela 6. 

 

Mês  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fluxo de caixa  -122375,00 -51767,00 -45217,00 -39166,00 -33116,00 -27066,00 -14965,00 -2865,00 9236,00 21336,00 33437,00 45537,00 57638,00 

FC acumulado -122375,00 -174142,00 -219359,00 -258525,00 -291641,00 -318707,00 -333672,00 -336537,00 -327301,00 -305965,00 -272528,00 -226991,00 -169353,00 

FC descontado -122375,00 -51001,97 -43890,41 -37455,11 -31201,37 -25124,29 -13686,12 -2581,44 8198,90 18660,30 28811,57 38657,87 48207,70 

FC desc. Acum. -122375,00 -173376,97 -217267,38 -254722,49 -285923,87 -311048,16 -324734,28 -327315,73 -319116,83 -300456,53 -271644,96 -232987,09 -184779,39 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

63754,00 63754,00 69804,00 69804,00 75854,00 75854,00 81970,00 81970,00 82035,00 82035,00 82101,00 82101,00 

-105599,00 -41845,00 27959,00 97763,00 173617,00 249471,00 331441,00 413411,00 495446,00 577481,00 659582,00 741683,00 

52535,02 51758,64 55832,83 55007,72 58891,93 58021,60 61773,20 60860,30 60008,43 59121,61 58294,75 57433,26 

-132244,37 -80485,73 -24652,90 30354,82 89246,75 147268,35 209041,56 269901,86 329910,29 389031,90 447326,66 504759,91 

VPL 504.759,91    TMA=  1,5% mês 

TIR 8,04%       

Payback Simples Mês: 14 Dia: 12     

Payback Desc. Mês: 15 Dia: 16        

Tabela 6: Indicadores financeiros. 

Fonte: O autor. 



  

A tabela 5 mostra uma projeção de resultado menos otimista com uma 

previsão de receita bruta de R$150.000,00, que começa com uma rampa de 

crescimento iniciando com previsão de venda de 10% da meta e com aumento 

gradativo até o topo da meta que é de R$150.000,00 já para o segundo ano tem 

como meta alcançar o valor de R$180.000,00 no 18º mês. Conforme mostra a tabela 

6 é possível identificar no fluxo de caixa que a empresa Massa Seguros fecha o 

exercício de 24 meses com um VPL de R$ 504.759,91, e com uma taxa de retorno 

do investimento de 8,04% tendo em vista que essa projeção de resultados se deu 

com um cenário menos otimista, onde foi diminuído os investimentos em RH que 

antes tinha uma folha salarial de R$ 32.300,00 e passou a ser de R$ 20.600,00. 

Entretanto, se investiu em treinamento dos profissionais e na área de marketing com 

intuito de maximizar resultados, diminuir o custo operacional e a necessidade de 

capital de giro. Mesmo com uma projeção menos otimista é possível identificar a 

viabilidade do negocio.  
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CONCLUSÃO 

 

O mercado de serviços massificados vem em um crescente devido ao 

aumento do poder de compra das pessoas, que hoje estão cada vez mais 

consumistas tendo em vista a facilidade do credito. Com a evolução e aumento dos 

bens de consumo surge também o risco de se ter produtos com alto valor, sendo 

assim necessário proteger esses bens contra possíveis perdas, extravios ou quebra, 

a Massa Seguros viu nessa demanda a oportunidade de seu negocio, no entanto, 

este mercado já é ocupado por grandes redes de varejo que oferecem uma grande 

variedade de produtos e serviços massificados para seus clientes. Para concorrer 

com essas grandes redes à empresa visa atender pequenas lojas de varejo que não 

possuem aporte financeiro para a venda desses serviços. 

É notório que com aumento do consumo, houve uma grande expansão na 

oferta de vários produtos e serviços, surgindo inúmeras empresas para atender essa 

demanda. A Massa Seguros busca nessas pequenas empresas a parceria para o 

desenvolvimento do seu negocio, oferecendo um diferencial competitivo para elas, 

dando oportunidade de aumentar seu portfólio de produtos e serviços e concorrer 

com as grandes do mercado. A empresa é responsável por fazer o elo entre as 

pequenas lojas varejista e as seguradoras, criando uma carteira de clientes que 

juntos terão maior potencial de vendas desses serviços e atenderam as exigências 

das seguradoras. No entanto mesmo se tratando de um negócio que possui grande 

potencial de crescimento é preciso iniciar com cautela. 

Analisando os dados apresentados, podemos identificar que a empresa 

Massa Seguros se mostra em um nicho de mercado com grande potencial de 

crescimento, no entanto, todo o negócio para se consolidar e ganhar espaço no 

mercado, precisa ter um aporte financeiro e uma capacidade de superar as pressões 

e variações desse mercado, portanto, é de suma importância que a empresa busque 

antes do lucro, obter saúde financeira e capacidade de arcar com suas obrigações. 

Ao analisarmos os indicadores financeiros da Massa Seguros identificamos 

um grande potencial de lucro, entretanto, também é evidente a necessidade de 

grande volume de capital de giro, chegando ao valor de R$ 180.500,00 para que 

empresa consiga manter seu negócio. O plano de negócio apresentado possui 
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indicadores financeiros positivos que confirmam sua viabilidade, porém, o trabalho 

apresentado buscou mostrar que é possível alcançar a lucratividade e o retorno 

sobre o investimento com uma estrutura enxuta, com menor investimento em RH e 

com maior investimento em treinamento e marketing capacitando os profissionais, 

projetando resultados menos expressivos, mas que consigam ser alcançados pela 

equipe. 

Conforme mostra os indicadores propostos com um cenário menos otimista 

do mercado e com uma estrutura menor, buscou diminuir a equipe e 

conseqüentemente a folha salarial, onde se fez necessário investir mais em 

treinamento e capacitação dos funcionários, pois acredito que nesse negocio é 

preciso iniciar com cautela, para minimizar risco de falência prematura e não sofrer 

com ações trabalhistas e judiciais. Com uma projeção de vendas que se inicia com 

R$15.000,00 e aumenta gradativamente conforme a empresa vai se mostrando no 

mercado é possível que a empresa consiga atingir sua meta de venda de 

R$150.000,00 no mês 12 e projeta a partir do mês 18 uma projeção de venda de 

R$180.000,00, e chegando ao final de 24 meses a um VPL de R$504.759,91 

considerando uma taxa de atratividade de 1,5% ao mês com uma taxa de retorno de 

8,04 e um Payback simples de 14 meses e 12 dias e um Payback descontado de 15 

meses e 16 dias.  

As projeções mostram uma evolução gradativa nas vendas que se 

caracteriza à medida que a equipe da Massa Seguros vai se inserindo no mercado, 

ganhando experiência e divulgando seu trabalho, no entanto, é preciso sempre estar 

atento as variações do mercado e as necessidades que ele demanda, por isso se 

faz necessário buscar sempre as melhores praticas capacitando, recrutando e 

reestruturando a equipe visando sempre a expansão do negocio que se mostra 

viável e com grande potencial de crescimento. 
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