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RESUMO   
 
O Artigo teve por objetivo analisar a viabilidade e implantação de um Bistrô Fit na 

cidade de Toledo-PR. Analisar um plano de negócio pode restringir possíveis erros 

ainda na fase de planejamento, e também para verificar a viabilidade do negócio. 

Por meio das estratégicas a organização conseguiu alcançar seus objetivos e 

resultados, nesse sentido, o empreendimento em estudo planejou atuar com base 

na diferenciação no segmento em oferecer uma alimentação saudável, oferecendo 

serviços e produtos de qualidade aos seus clientes.  Para a implantação da empresa 

foram elaboradas as projeções financeiras, para identificar se o empreendimento é 

viável, desenvolvendo para tanto, demonstrações financeiras para doze meses de 

funcionamento, além de análise de indicadores pertinentes que possibilitam 

visualizar a futura situação da empresa. Conclui-se que o presente estudo atingiu 

todos os objetivos esperados para a abertura do empreendimento, sendo viável e 

rentável a implantação da empresa. 
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INTRODUÇÃO  

 

Uma das dúvidas mais comuns dos empreendedores é se a ideia de negócio 

vai gerar lucro. Na ausência de informações, tem-se que assumir projeções de 

vendas, de custos, de como se comportam os consumidores e muitas outras. Além 

disso, mediante essas proposições, há necessidade de aprofundamento em 

pesquisas, buscando uma forma de validar um plano de negócio. Na constante 

mudança em que se encontra o mundo atual, principalmente, relacionada a hábitos 

para melhorar a qualidade de vida no sentido físico e mental, as autoras deste 

trabalho visam a ideia da implantação de um restaurante de pequeno porte, no ramo 

alimentício com ênfase em pratos saudáveis.  

 Por meio do presente artigo, busca-se saber a viabilidade de abertura do 

Bistrô Fit na cidade de Toledo/PR, expondo diretrizes concretas para que sejam 

tomadas decisões assertivas por parte dos empreendedores, através de 

embasamentos científicos capazes de dar subsídios para tais decisões. Se fazendo 

presente à alternativa da implantação da alimentação natural, prática e saborosa, 

que contribui para uma melhoria funcional do corpo. Outro interesse do projeto é 

instigar a sociedade a se alimentar de forma mais saudável possível. 

 Tendo como finalidade o aprendizado teórico na elaboração de artigo as 

autoras do presente trabalho baseiam-se em amparo científico para elaboração da 

missão, visão e valores, das estratégias competitivas a serem aplicadas no 

empreendimento. Neste sentido, apresenta-se o estudo aplicado, no qual são 

demonstrados métodos de cálculos paras as despesas e os custos da atividade, 

bem como os cálculos necessários para a análise da viabilidade para a instalação do 

empreendimento. 

Portanto o projeto analisou a viabilidade contendo indicadores financeiros 

como planejamento de orçamento de caixa e fluxo de caixa, taxa interna de retorno, 

taxa interna de retorno modificada, valor anual uniforme equivalente, análise de 



 

  

sensibilidade, dentre outros indicativos para complementar os estudos sobre a 

viabilidade do projeto. Contudo todos indicadores financeiros apresentaram índices 

positivos, ou seja, demonstra que o Bistrô Fit se implementado e gerido conforme o 

esperado seria rentável. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

A presente pesquisa teve como base a necessidade de mercado para atender 

as pessoas com hábitos saudáveis de alimentação. Os autores estudaram 

informações pertinentes a este segmento, como a demanda, clientes, fornecedores, 

concorrência, e as tendências sobre o empreendimento no futuro, da situação 

financeira e principalmente do caixa. Visto que, o município de Toledo-Pr, se torna 

falho na busca por lugares que oferecem uma alimentação saudável. Onde o público 

alvo desejável são pessoas que na correria do cotidiano buscam fazer suas 

refeições fora de suas residências e buscam por opções saudáveis ate mesmo para 

lanches no período noturno.  

Os autores deste estudo baseiam-se em amparo científico, de modo que a 

implantação de negocio seja concretizada, no entanto para tornar-se realidade é 

preciso planejar, elaborando missão, visão e valores, e as estratégias competitivas a 

serem aplicadas no empreendimento. A missão define aonde a empresa quer ir, 

serve como diretrizes para almejar o estado futuro desejado, estabelecendo os 

propósitos para a organização. Chiavenato (2012, p. 164) afirma que, em síntese, a 

missão da organização evidencia os produtos, serviços, mercados e a tecnologia, 

ilustrando os valores e as propriedades do negócio.  

A visão está focada no destino do negócio que o empreendedor deseja 

alcançar e para isso devem-se estabelecer metas para ir progredindo 

gradativamente ao alcance de seus objetivos. Conforme Oliveira (2004) a visão 

expõe o norte definido no planejamento estratégico, deixando de forma clara e 

objetiva o que a empresa quer ser no futuro. Os valores são as motivações da 



 

  

empresa, o que faz com que ela seja ativa todos os dias e mantenha o foco para 

seus objetivos. Através da estratégica a organização consegue alcançar seus 

objetivos e resultados. Portanto a organização destaca-se pela estratégia genérica 

de Porter, conforme Lanzarin (2004 apud PORTER, 1986) que destaca que a 

diferenciação se alcançada, é uma estratégia viável de retorno, além de criar uma 

posição vantajosa com relação aos concorrentes. Marras (2000), diz que a forma de 

ver e de construir a estrutura de uma empresa está diretamente ligada à sua 

estratégia. O Bistrô Fit comercializará produtos de segmentos variados, e para isso a 

tributação é de forma distinta para cada cálculo. Portanto a empresa separou as 

receitas que advém de alimentos, bebidas quentes, bebidas frias, sucos e demais 

produtos conforme o portfólio da mesma. O planejamento dá ênfase também às 

ferramentas e indicadores para técnicas de orçamento de capitais, que servirão de 

base para comprovar a viabilidade financeira e econômica do empreendimento. 

Empresas devem buscar todos os projetos e oportunidades que aumentem o 

valor do capital para os acionistas, aprender a identificar as possibilidades de 

investimentos, para uma avaliação do empreendimento e seu potencial. Para Braga 

(2010), devem ser realizados investimentos cujo retorno supere o custo de capital, 

que contribuindo com o valor de mercado da empresa e a riqueza de seus 

acionistas. Para investir se faz necessário estipular o mínimo que se espera obter de 

retorno do investimento, formulando uma taxa mínima de atratividade (TMA), De 

acordo com Macedo, Albuquerque e Moralles (2017) “[...] os acionistas [...] esperam 

um determinado retorno sobre o investimento feito de modo a compensar os riscos 

da operação. Assim, o custo de capital próprio representa essa taxa de retorno 

exigida pelos donos do negócio.”. (Apud, Assaf, 2002). 

Após estipular a TMA, é possível calcular a taxa interna de retorno (TIR). A 

TIR é considerada uma taxa que permite ou produz o valor presente líquido (VPL) 

igual a zero.  Segundo Gitman (2010), (TIR) é uma das técnicas mais utilizadas para 

orçamento de capital, embora seja mais difícil de calcular a mão em relação ao 

(VPL). Outro método de analise de investimento é o Valor Anual Uniforme 

Equivalente (VAUE), significando o retorno certo ou ideal de um investimento. Kassai 



 

  

et al (2005) relata que este método visa expor um valor médio dos fluxos de caixa 

positivos, com o intuito de realizar uma comparação com o valor médio dos fluxos de 

caixa negativos, ou seja, o método procura encontrar uma série anual uniforme 

equivalente de um fluxo de caixa do investimento. 

Contudo, é muito importante analisar os períodos de retorno do investimento 

do empreendimento, sendo assim o payback descontado possibilita a dedução dos 

valores do fluxo de caixa pela TMA e certifica o tempo de captação do capital. Para 

Kassai et al (2005), o payback descontado é uma verificação mais concreta do 

retorno de determinado investimento.  

O ponto de equilíbrio permite tomar ações corretivas em tempo real, a partir 

de uma análise clara e fiel de dados para os gestores do empreendimento. Gitman 

(2010) afirma que possibilita ao gestor a ter noção do quanto será necessário vender 

para cobrir pelo menos os custos operacionais do empreendimento. 

 A margem de contribuição e curva ABC são outros indicadores necessários 

para a análise do empreendimento, a margem de contribuição demonstra quais 

produtos possuem maior participação em lucro e quais detêm menos, podendo 

ajustar a margem e tornar a empresa mais competitiva no mercado. Segundo 

Vanderbeck e Nagy (2003) a margem de contribuição auxilia a empresa a 

compreender a diferença de vendas e custo do produto. Já de acordo com Dias 

(1993, p. 76) "A curva ABC é um importante instrumento para o administrador; ela 

permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequado 

quanto à sua administração."  

Na análise de sensibilidade é disposta a possibilidade de tomar medidas de 

contingência para diferentes situações futuras que um projeto pode enfrentar, 

prevendo uma situação esperada, a melhor situação e a pior. Segundo Kassai 

(2007), a análise de sensibilidade tem por objetivo nortear a tomada de decisão, ao 

analisar eventuais modificações referentes à TIR, o VPL, o valor futuro líquido ou 

outro valor representativo de um fluxo de caixa. Esta análise, consequentemente é 

fundamental para a tomada de decisão por parte dos investidores com a perspectiva 

de investir ou não em determinadas ações. 



 

  

 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

 Com base nas referências o Bistrô Fit tem como missão: oferecer uma 

alimentação natural, saudável e saborosa, com produtos e serviços de extrema 

qualidade, objetivando a satisfação dos consumidores. Tendo como sua visão ser 

referência em alimentação natural, que valorizará a qualidade de vida do 

consumidor, a satisfação dos clientes. Esse será o objetivo constante. Os valores do 

Bistrô Fit são: oferecer qualidade de vida através de uma alimentação saudável e 

liberta de velhos padrões para conquistar autonomia e saúde plena, confiança, 

conquistada através de relacionamentos duradouros, embasados na boa 

comunicação, satisfação, credibilidade e comprometimento, respeito e transparência. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 
 

Com base na pesquisa pelas autoras, tendo em vista a crescente busca por 

um corpo saudável, a empresa optou pela estratégia por diferenciação, neste 

sentido é possível atrair o público alvo, haja vista, que o empreendimento ofertará 

pratos, porções e bebidas elaborados de forma mais saudável. Portanto, criando um 

diferencial em relação aos concorrentes instalados na cidade de Toledo/PR. 

 

2.3 IMPOSTOS 

 

A empresa é optante pelo regime do Simples Nacional e terá que contribuir 

com 8% de FGTS sobre os proventos da folha de pagamento mensalmente.  

Sobre produtos o Bistrô Fit comercializa bebidas e alimentos que são 

tributados de forma distinta. A organização por ser implantada no estado do Paraná 

consegue um benefício tributário para alguns produtos estando amparado por lei, 



 

  

não ocasionando na bitributação. Portanto a empresa separou as receitas que 

advém de alimentos, bebidas quentes, bebidas frias, sucos e demais produtos 

conforme o portfólio. Para alimentos, sucos e bebidas quentes uma tributação de 

2,64% para o primeiro mês e nos restantes de 6,99% a 7,05%. Para bebidas frias o 

percentual foi nulo no primeiro mês e nos seguintes de 5,39% a 5,45%.  

 

 

2.4 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 
 

A taxa mínima de atratividade (TMA) é o que define o quanto o sócio está 

disposto a investir na empresa levando em conta o risco a liquidez e o custo de 

oportunidade de aplicar o dinheiro no negócio. 

Para a TMA do Bistrô Fit será usado como custo de oportunidade a taxa Selic 

de 6,50% ao ano. Considerou-se para risco 4%, sendo um risco baixo devido ao 

ramo de atividade da empresa. A liquidez foi analisada de acordo com facilidade de 

liquidez do empreendimento, seja para vendê-lo ou a questão de retorno sobre a 

venda do produto, ou seja, como a liquidez é gerada consideravelmente fácil pode-

se estipular mais 4% ao ano. Somando-se então o custo de oportunidade, o risco e a 

liquidez a TMA da organização passam a ser 14,50% ao ano. Porém esta taxa será 

trabalhada ao mês, portanto será dividida por 12 obtendo assim a taxa ao mês de 

1,21%. Esta taxa representa o valor mínimo de retorno que os investidores estão 

dispostos a receber com a aplicação de capital no empreendimento. Sendo 

apresentados os fluxos de caixa mensais e investimento inicial na Tabela 1, 

utilizando como base para os cálculos de TIR, MTIR e VAUE. 

 

2.5 TAXA INTERNA DE RETORNO  

 
A Taxa Interna de Retorno (TIR) é um método muito utilizado na análise de 

viabilidade econômica de projetos de investimentos devido à facilidade de interpretar 

o seu resultado.  

https://www.wrprates.com/estudo-de-viabilidade-economica-e-financeira-de-um-projeto-de-investimento/
https://www.wrprates.com/estudo-de-viabilidade-economica-e-financeira-de-um-projeto-de-investimento/


 

  

Neste plano de negócio foi usada para o cálculo da TIR uma planilha de Excel, 

utilizando a fórmula TIR, após informa-se os fluxos de caixa mensais, o investimento 

inicial e a TMA, resultando no valor de 17,70%. Portanto, o projeto em estudo do 

Bistrô Fit é economicamente viável, pois apresenta uma TIR de 17,70% ao mês, 

enquanto a TMA é de 1,21% ao mês. 

 

2.6 TAXA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 
  

A MTIR é utilizada para calcular a taxa interna de retorno modificada de um 

investimento, uma forma alterada da taxa interna de retorno e procura corrigir 

problemas relacionados à diferença de taxas reais de financiamento dos 

investimentos um método mais eficaz em uma análise de financiamento quanto de 

investimento, visto que a TIR tradicional possui alguns problemas com relação ao 

financiamento de capital e de reinvestimento dos lucros. Sendo assim, a MTIR 

possui uma nova maneira de cálculo para uma análise mais realista. 

O cálculo neste plano de negócio foi efetuado em planilha do Excel, utilizando a 

fórmula MTIR em que considera o investimento inicial, os fluxos de caixa, a TMA e a 

TIR, obtendo como resultado a taxa de 9,33 % sendo essa a verdadeira taxa de 

retorno do projeto, visto que este método é mais eficaz por considerar taxa de 

reinvestimento e financiamento. A taxa teve valor menor que a TIR tradicional, 

porém ainda é maior que a TMA, evidenciando a viabilidade do projeto. 

 
2.7 VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE 
 

O Valor Anual Uniforme Equivalente exemplifica a vontade de obtenção de 

ganho de certo investimento, ou seja, caracterizado o retorno certo ou ideal de um 

investimento resultando em uma série anual uniforme equivalente de um fluxo de 

caixa do investimento.  

Para o cálculo do VAUE foi utilizada a planilha de Excel, para a viabilidade do 

projeto por esse método, o resultado deve ter valor maior que zero. O projeto em 



 

  

estudo apresenta um VAUE de R$15.908,51. Sendo assim, o projeto apresenta 

viabilidade. 

 

Tabela 01- Fluxos de Caixa 

Mês Fluxo de Caixa 

0 -R$ 115.869,52 

1 R$ 10.842,87 

2 R$ 25.265,72 

3 R$ 24.541,20 

4 R$ 24.549,57 

5 R$ 27.011,27 

6 R$ 28.489,13 

7 R$ 28.476,75 

8 R$ 26.013,66 

9 R$ 24.522,79 

10 R$ 27.482,80 

11 R$ 24.521,58 

12 R$ 46.809,37 

Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 

2.8 PAYBACK DESCONTADO, ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE 
 

O Payback é o tempo de retorno do investimento inicial até o momento no qual 

o ganho acumulado se iguala ao valor do investimento.  

O cálculo do payback descontado foi realizado no Exel sendo organizado todos 

os fluxos mês a mês e ao lado de cada fluxo foi calculado seu valor presente 

utilizando a TMA. Assim pode-se observar o tempo de retorno do investimento, que 

no caso deste empreendimento é dado em meses, perfazendo 5 meses e 4 dias 

conforme a Tabela 02. 

O cálculo do IL realizado na planilha do Excel foi obtido através da divisão da 

soma dos fluxos trazidos a valor presente pelo investimento inicial do Projeto, tendo 

como resultado o índice de 2,52. Isso quer dizer que a cada R$1,00 investido no 

empreendimento teve R$2,52 de retorno, e a partir desse valor é possível calcular a 



 

  

TR. Portanto, para efeito de cálculo da TR deste projeto foi diminuído 1,00 do IL e 

multiplicado o restante por 100, obtendo o resultado de 152,50%. 

 

Tabela 02- Payback Descontado, Índice de Lucratividade e Taxa de Rentabilidade 

Mês Fluxo de caixa Valor Presente Saldo   

0 -R$ 115.869,52 -R$ 115.869,52 -R$ 115.869,52   

1 R$ 10.842,87 R$ 10.713,24 -R$ 105.156,28   

2 R$ 25.265,72 R$ 24.665,21 -R$ 80.491,07   

3 R$ 24.541,20 R$ 23.671,48 -R$ 56.819,59   

4 R$ 24.549,57 R$ 23.396,46 -R$ 33.423,13   

5 R$ 27.011,27 R$ 25.434,78 -R$ 7.988,35 5 Meses 

6 R$ 28.489,13 R$ 26.505,66 R$ 18.517,31 4 dias 

7 R$ 28.476,75 R$ 26.177,40    

8 R$ 26.013,66 R$ 23.627,30    

9 R$ 24.522,79 R$ 22.006,91    

10 R$ 27.482,80 R$ 24.368,39    

11 R$ 24.521,58 R$ 21.482,79    

12 R$ 46.809,37 R$ 40.518,35    

TOTAL R$ 318.526,71 R$ 292.567,96 --   

ILL 2,52     

TR% 152,50%     

Fonte: elaborada pelos autores, 2018. 

 

2.9 PONTO DE EQUILIBRIO OPERACIONAL 
 

O ponto de equilíbrio operacional é o índice que demonstra a quantidade de 

vendas necessárias para suprir todos os custos operacionais. Esta ferramenta 

possibilita ao gestor ter noção do quanto será necessário vender para cobrir pelo 

menos os custos operacionais do empreendimento. 

Conforme exposto na Tabela 03, o cálculo do ponto de equilíbrio foi realizado 

dividindo-se os custos fixos pela receita menos o custo variável total do primeiro mês 

de operação (margem de contribuição), tendo como resultado 0,32. Posteriormente 

esse índice de 0,32 é multiplicado pela receita total obtendo o resultado de  

R$24.250,25 de ponto de equilíbrio operacional. 



 

  

 

Tabela 03 – Ponto de equilíbrio operacional 

PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL 

Custo Variável Total 
 

R$ 18.862,71 

Receita Total R$ 74.844,00 

Custo Fixo R$ 18.138,53 

Margem Contribuição 
 

R$ 55.981,29 

Custo fixo/Margem de contribuição 
 

0,32 

Valor R$ 24.250,25 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018. 

 

2.10 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E CURVA ABC 
 

A margem de contribuição demonstra quais produtos possuem maior 

participação em lucro e quais detêm menos, podendo ajustar a margem e tornar a 

empresa mais competitiva no mercado.  

O cálculo da margem de contribuição foi realizado com base no portfólio, a 

partir dessa definição foram estipulados o preço de venda e quantidade vendida ao 

mês, que multiplicados geram a receita total de vendas. Após calculou-se os custos 

variáveis totais, que foi resultado da multiplicação do custo variável unitário pela 

quantia de produto vendido. Para a margem de contribuição unitária em reais, 

realizou-se a subtração do custo unitário da mercadoria do valor de venda, 

totalizando em reais a margem unitária. Adquirida a margem unitária, multiplicou-se 

pela quantia vendida resultando na margem de contribuição total, após isso 

transformada em porcentagem através da divisão da receita total de cada produto 

(quantidade vendida multiplicada pelo preço de venda) pela receita total (soma de 

todos os produtos). 

Outro indicador utilizado pelos autores é a curva ABC. Os produtos serão 

classificados como A para os poucos produtos com maior valor em percentual 

representados no resultado sendo para a empresa 12,75%, portanto estando nesta 

categoria dois pratos do cardápio o Prato Executivo e o Prato Top. 

. Já o B são os produtos intermediários sendo 35,02%, onde os produtos não 

representam tanto retorno para empresa, mas não deixam de ser importantes, na 



 

  

classe C está à maioria dos produtos consumidos, porém sua participação no lucro é 

inferior a A e B, estando com 52,23% na participação lucrativa. 

 

 

2.11 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

Na análise de sensibilidade é possível identificar as potencialidades e as 

oportunidades de melhoria dentro de um planejamento de atividades do projeto. 

Com a finalidade de testar e quantificar resultados de desempenho por meio de 

diferentes modos de se alcançar o objetivo final do processo pelo gestor. 

A análise de sensibilidade exercida pelos autores foi executada em cinco 

cenários, sendo eles, muito pessimista, pessimista, esperado, otimista e muito 

otimista. Nessa análise buscou-se verificar as oscilações entre dez e vinte por cento, 

tanto para mais, quanto para menos, tendo como o valor base o esperado de cada 

fluxo. No cenário muito pessimista e muito pessimista o projeto apresenta 

viabilidade, tendo em vista que o VPL apresenta valor positivo. O cenário muito 

pessimista apresenta o VPL positivo sendo de R$118.184,85 e pessimista o VPL de 

R$147.441,64. No cenário esperado o VPL é de R$176.698,44, otimista é de 

R$205.955,23 muito otimista o VPL é de R$235.212,03, sendo positivo e indicando 

viabilidade no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do artigo proporcionou analisar a viabilidade da 

implantação de um empreendimento no segmento de um Bistrô Fit na cidade de 

Toledo – PR. Buscando a missão de oferecer uma alimentação natural, saudável e 

saborosa, com produtos e serviços de extrema qualidade, sempre satisfazendo o 

público que gosta de se alimentar de forma sadia. Como visão ser referência em 

alimentação natural, que valorizará a qualidade de vida do consumidor, a satisfação 

dos clientes. Os valores foram estabelecidos com o intuito de atender às 

expectativas do público relevante através de processos e pessoas qualificadas e 

comprometidas, e com base nas estratégias estabelecidas a organização conseguirá 

alcançar seus objetivos e resultados, uma delas a diferenciação em relação aos 

concorrentes instalados na cidade de Toledo/PR. A empresa optou pela carga de 

tributação do Simples Nacional, que consiste em tributar o empresário de acordo 

com seu faturamento. 

 Para saber da viabilidade foi necessário apresentar as projeções financeiras 

da empresa, através de planilhas elaboradas pelos autores do artigo, as quais foram 

essenciais para comprovar a viabilidade financeira e econômica do empreendimento. 

Calculando os índices financeiros e as técnicas de análise do orçamento de capital. 

Sendo Análise de Sensibilidade em cinco cenários, Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA), Taxa interna de Retorno (TIR), Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), 

Período de Retorno do Investimento (Payback descontado), Ponto de Equilíbrio, 

Curva ABC e outras ferramentas de análises utilizadas para atestar a viabilidade de 

implantação do empreendimento. Pela prestação de contas e exposição dos 

resultados, o projeto do plano de negócio explanado no presente artigo é viável. 
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