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RESUMO  

 

Este artigo consiste em assegurar a probabilidade da implementação da Force 
Indústria e Confecção na comarca de Toledo-PR. Considerando que a 
competitividade entre as empresas cada vez mais acirrada e que os consumidores 
estão cada vez mais exigentes, as organizações que estão se inserindo no mercado 
buscam elaborar um planejamento estratégico que lhes permita se diferenciar dos 
concorrentes e, dessa forma, conseguir se manter no mercado e aumentar os lucros 
empresariais. Nessa perspectiva, a empresa em estudo elaborou uma estratégia na 
qual sua atuação foca no custo, ofertando ao cliente além de um bom preço, 
qualidade em produtos. O e-commerce nacional se encontra em constante 
expansão, especialmente no setor do vestuário, disparado nas vendas digitais, o que 
dá aos investidores mais segurança para aplicar na indústria. Em conformidade com 
o mercado, para efetivar a abertura desse empreendimento, é imprescindível 
assegurar a viabilidade financeira e econômica por meio de táticas de orçamento de 
capital. Assim, a presente pesquisa teve como base publicações bibliográficas sobre 
os assuntos abordados e, por conseguinte, utilizando-se dos métodos de verificação 
referenciada por esses autores, atestou-se a viabilidade da abertura da Force 
Indústria e Confecção, de acordo com pesquisa aqui apresentada. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em decorrência da alta competitividade no mercado, as organizações 

procuram, cada vez mais, formas de se destacar em meio a tantas empresas com 

inúmeras atratividades, o  que se deve, também, ao fato de que os clientes buscam 

excelência no atendimento e qualidade no produto. Diante de tantas exigências, 

tanto as empresas que já estão inseridas no mercado quanto os novos 

empreendedores têm de encontrar meios para garantir a competitividade e se 

destacar no mercado. Em vista disso, os autores deste plano, buscaram desenvolver 

um negócio explanando estratégias efetivas que permitam tomar decisões 

assertivas. A finalidade geral do presente estudo é a de apreciar a probabilidade 

técnica, financeira e econômica da implantação da presente organização no 

segmento de indústria e confecção no município de Toledo/PR. Desse modo, 

apresentam-se como objetivos específicos deste estudo: criar o planejamento 

estratégico da organização, definir de estratégias competitivas, verificar através de 

projeções financeiras a viabilidade do negócio a ser implantado e mensurar as 

técnicas de orçamento de capital e do retorno de investimento. 

O setor de e-commerce no Brasil vem deslanchando no Brasil, prova disso 

são os números em evidência: em 2017, o e-commerce angariou um valor total de 

R$ 59,9 bilhões em relação a 203 milhões de pedidos, conforme site E-commerce 

Brasil5. A comercialização virtual possui determinados segmentos que são líderes 

em vendas, dentre os quais, em primeiro lugar, encontra-se o segmento de 

vestuário, responsável pelo aumento em 35% dos compradores digitais no ano de 

2017, segundo dados do site E-Commerce News6.  Sabe-se, atualmente, que as 

mulheres dominam o consumo do vestuário e não é diferente no e-commerce, em 

que o vestuário é liderado no quesito compras pelo gênero feminino, em 

concordância com site E-commerce Brasil7. 
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A partir dessas informações a respeito do comercio virtual brasileiro, foi 

possível idealizar um favorável momento e ter a devida segurança do investimento a 

ser realizado. É imprescindível aos acionistas terem a informação e o conhecimento 

do segmento em que se está investindo, bem como, verificar sua aplicabilidade 

regional, isto é, considerando os aspectos regionais e a potencialidade do público 

alvo. Conforme se averigua no cotidiano, as pessoas encontram, cada dia mais, 

complicações para realizar comprar em lojas físicas em face da escassez de tempo. 

Foi pensando nesse quesito que se decidiu utilizar a loja online para comercialização 

de roupas de malhar e uniformes esportivos, objetivando, desse modo, ofertar 

produtos com qualidade e baixo custo. 

Diante dessa situação, a Force ofertará produtos de qualidade, com baixo 

custo em relação à concorrência, prezando pela excelência no atendimento, pela 

extrema pontualidade e valorizando os recursos humanos. Assim sendo, percebeu-

se que a implantação do empreendimento se configura como um bom nicho de 

mercado, pois as pessoas passaram a adquirir assiduamente roupas para malhar, o 

que indica uma busca por ser menos sedentárias. Além disso, a busca por uniformes 

esportivos, que também será foco desta empresa, ocorre praticamente durante os 12 

meses do ano. Assim, optou-se por este negócio por se tratar de uma indústria com 

índices de lucratividade razoáveis.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O desenvolvimento do presente estudo partiu de dados relativos ao 

comportamento dos consumidores do Brasil, dos quais muitos buscam por uma vida 

mais saudável, apresentando, consequentemente, a necessidade do consumo de 

roupas fitness e uniformes esportivos. Tal contexto justifica o aumento na procura 

nacional por empresas do segmento da Force Indústria e Confecção.  As 

informações necessárias sobre a empresa, tais como preço de venda, preço de 

insumos, projeção de demanda, maquinário necessário e outros dispêndios, foram 

obtidas através de informações de concorrentes e fornecedores.  A demanda da 

organização em estudo foi determinada pelos autores, levando em consideração 



 

 

alguns aspectos em relação as empresas concorrentes, como tempo existente no 

mercado, fidelização dos clientes entre outros pontos. 

Para abertura de uma empresa, é primordial e de suma importância a 

definição da estratégia que será utilizada, da mesma maneira que a elaboração de 

sua missão, visão e valores. Segundo Oliveira (2004) “a missão é a razão de ser da 

empresa” o que nos leva a entender que a missão tem o intuito de publicar o motivo 

pelo qual uma empresa se constituiu. Sob essa ótica, a elaboração da missão é de 

extrema importância, haja vista que o planejamento estratégico se norteia a partir da 

missão da organização.  De acordo com Chiavenato (2012), “a visão é a imagem 

que o empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio”. Compreende-se por 

visão, a imagem que a empresa quer transmitir a um longo período, ou seja, de que 

forma será vista futuramente, quando chegar onde planejou. Entende-se por valores, 

as crenças ou princípios instituídos por empreendedores de uma organização com 

vistas a instituir “regras” para obtenção do padrão em relação aos procedimentos a 

serem realizados. 

Definir a estratégia que a organização utilizará é de grande importância, 

tendo em vista a competitividade do mercado. Segundo Porter (1989), a escolha de 

uma posição competitiva fará com que a organização deslanche em seus resultados 

positivos, ou que decaia, caso realize uma má escolha da estratégia, pois a posição 

competitiva é uma eterna batalha entre as indústrias. Tendo em vista a posição 

competitiva, Porter (1989), aponta três diferentes modos de vantagem competitiva: 

liderança no custo, enfoque e diferenciação. A liderança no custo e a diferenciação 

almejam benefícios competitivos em uma margem vasta de segmentos industriais, 

enquanto a estratégia do enfoque tende a buscar proveito no custo (enfoque de 

custo) ou uma diferenciação. 

Após a elaboração do planejamento estratégico da organização a ser 

implementada, os acionistas devem estar cientes da arrecadação de impostos 

conforme o regime tributário em que cada organização se enquadra. Nas palavras 

Ching, Marques e Prado (2010), compete à União a instituição dos impostos sobre 

os produtos industrializados, que é o caso do presente estudo. Cada organização 

possuí uma taxa tributária diferente, a qual depende do segmento em que se atua no 

mercado e do lucro presumido de cada empresa: para microempresas e empresas 



 

 

de pequeno porte com faturamento de, no máximo, R$ 4.800.000,00 mês, existe 

uma forma de recolhimento de todos os 8 impostos em uma única guia (DAS), a qual 

se denomina Simples Nacional, de acordo com site Receita Federal8. 

Além disso, na abertura de um negócio, a curva ABC se torna uma 

ferramenta importante, pois tem por finalidade atestar os produtos que possuem 

maior importância ou impacto em estoque. Nas palavras de Braga (2010), os itens 

classificados como “A” apresentam pequenas quantidades, no entanto maior 

relevância na soma total de estoque, os itens classificados como “C” representam 

grandes unidades, mas não possuem muita relevância em relação ao total em 

depósito e, por fim, os classificados como “B” se encontram posicionados entre as 

duas categorias anteriores. Assim, a Curva ABC é considerada um método utilizado 

pelos gestores das organizações para garantir melhor visualização do cenário em 

relação ao portfólio de produtos, mostrando-lhes em que ponto a atenção deve ser 

redobrada e quais produtos têm maior e menor participação no lucro da organização. 

Após a elaboração do planejamento estratégico do empreendimento a ser 

implementado, é de grande importância verificar a viabilidade econômica e para 

tanto, foram realizados alguns métodos de orçamento de capital. Conforme Gitman 

(2010), entende-se por orçamento de capital os investimentos realizados em longo 

prazo com o objetivo de maximizar a riqueza da organização e, consequentemente, 

dos proprietários.  

Para implementar um empreendimento, deve-se, contudo, analisar sua 

viabilidade. É necessário determinar o quanto se pretende obter a partir do 

investimento, o que aponta diretamente para o estabelecimento da Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). De acordo com Kassai, Casanova, Santo e Neto (2007, p. 60), 

“entende-se por Taxa Mínima de Atratividade (TMA) a taxa mínima a ser alcançada 

em determinado projeto; caso contrário, o mesmo deve ser rejeitado”. Para 

determinar essa taxa, é necessário entender que é formada a partir de três 

componentes: o custo de oportunidade, o risco do negócio e a liquidez. 

A partir da definição da TMA, consegue-se calcular a TIR (taxa interna de 

retorno) do empreendimento, a qual, segundo Weston e Brigham (2000), é 
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entendida como taxa de dedução que equipará o VPL das entradas de caixa 

aguardada ao VPL de suas saídas previstas de caixa. Motta e Calôba (2002) 

afirmam que se a TIR for maior ou igual a TMA, a implantação do empreendimento é 

viável, em contrapartida, se a TIR for menor que a TMA, deve-se descartar a 

abertura da empresa. 

Outra técnica utilizada para averiguar o investimento deste negócio foi o 

método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), que busca encontrar uma 

média dos fluxos de caixas positivos. No entendimento de Kassai, Casanova, Santo 

e Neto (2007), compreende-se por VAUE a realização da média dos fluxos de caixas 

positivos e sua comparação aos fluxos negativos.  

Ao atestar a implementação de uma organização, é necessário estimar o 

período de retorno do investimento para que a tomada de decisão de forma 

assertiva. Desta maneira, utilizou-se do método Payback Descontado que, conforme 

Ching, Marques e Prado (2010), computa o tempo de reembolso do dinheiro 

investido, levando em consideração os fluxos de caixa abatidos em valor corrente a 

uma tarifa de desconto. 

O índice de Lucratividade (ILL) é um instrumento utilizado para a 

visualização dos rendimentos angariados por meio de procedimentos da empresa. 

Nas palavras de Gitman (2010), o índice de lucratividade reflete o êxito de uma 

organização ao obter lucro em relação às vendas de seu produto. Em concordância 

com Kassai, Casanova, Santo e Neto (2007), entende-se por índice de lucratividade 

uma forma de averiguação para aceitação ou rejeição do projeto, na qual sua 

medição é realizada através dos fluxos positivos e negativos, acrescidos da Taxa 

Mínima de Atratividade que está sendo utilizada para desconto. 

A Taxa de Rentabilidade tem o intuito de possibilitar a avaliação dos 

acionistas a respeito do rendimento da empresa. Gitman (2010) afirma que essa 

taxa permite uma visão mais aguçada de modo com o qual se pode avaliar de forma 

detalhada o volume de vendas ou os investimentos de possíveis acionistas. Além 

disso, uma técnica considerada imprescindível para análise da angariação dos 

lucros da organização é o Ponto de Equilíbrio Operacional, o qual Gitman (2010), 

define como a análise custo-volume-lucro, uma técnica utilizada para mensuração de 

quantos produtos a organização deve vender para cobrir a totalidade de seus 



 

 

custos. Nesse sentido, entende-se que ponto de equilíbrio operacional diz respeito a 

números de produtos que a empresa deve vender para que assim possa, no mínimo, 

cobrir seus custos operacionais. 

Para transmitir mais segurança aos acionistas, um dos métodos utilizados é 

a análise de sensibilidade, a qual, segundo Weston e Brigham (2000, p. 580), “é 

uma técnica de análise de risco em que variáveis-chaves são alteradas e as 

mudanças resultantes no VPL e na TIR são observadas”. No entanto, apesar de o 

método da sensibilidade ser um dos mais utilizados, ele possui limitações, pois trata 

apenas um fator e não o todo, embora exista a opção de analisar a sensibilidade 

dentro de cenários. De acordo com Gitman (2010), a análise de cenários verifica 

múltiplos resultados possíveis, obtendo assim, uma noção da variabilidade dos 

retornos. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A Force Indústria e Confecção possui como missão proporcionar e 

assegurar excelência no produto, visando à qualidade e a satisfação do público e 

objetivando a fidelização dos clientes, atendendo suas necessidades.  A Force tem 

como visão o reconhecimento regional ao se falar em qualidade de roupas fitness e 

uniformes com o melhor custo-benefício ofertado no mercado. Os valores da Force 

Indústria e Confecção são transparência, responsabilidade social, respeito e 

reconhecimento do capital humano. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 

 

Definir a estratégia que a organização utilizará é de suma importância, tendo 

em vista a competitividade do mercado. Os autores do presente plano optaram por 

liderança no custo, considerando que a Force Indústria e Confecção pretende 

produzir com qualidade e baixo custo, em comparação aos seus concorrentes, e 

comercializar roupas fitness e uniformes esportivos, ambos com qualidade. 



 

 

Atualmente, o foco do produto de roupas fitness se voltou para o público 

feminino, considerando que as mulheres buscam seguir tendências, diferentemente 

do sexo masculino.  Os uniformes esportivos por outro lado, não possuem apenas 

um público específico e abrangem tanto o sexo feminino quanto o masculino, em 

diferentes faixas etárias. A estratégia escolhida, tem como intuito fidelizar o cliente, 

mediante qualidade e preço do produto. 

 

2.3 IMPOSTOS 

 

O empreendimento em potencial se trata de uma empresa de pequeno 

porte, enquadrada no Simples Nacional que utiliza a alíquota constante do anexo II, 

na qual, conforme a receita acumulada de cada mês, o empreendimento varia de 

3,6% a 10,25%. Para chegar ao percentual de recolhimento de imposto, usou-se da 

fórmula básica do cálculo, que nada mais é que a receita bruta acumulada dos doze 

meses multiplicada pela alíquota da faixa corresponde no anexo II, diminuído da 

parcela de dedução o resultado dividido pela receita bruta acumulada dos doze 

meses. O resultado é a percentagem a se pagar de impostos, calculada sobre a 

receita do respectivo mês, acerca da qual se deve ater que cada mês possui uma 

porcentagem para tributação diferente dos outros. 

 

2.4 CURVA ABC 

 

A partir da aplicação da ferramenta chamada curva ABC, foi possível 

observar quais produtos têm maior número de saída e qual a necessidade do 

cuidado redobrado com a matéria-prima necessária para produção.  Na classificação 

A, enquadram-se os produtos que geram mais lucro que são: uniformes esportivos 

padrão e personalizado. Nesta lógica a preocupação em não faltar estes produtos é 

redobrada. A classe B é vista como consumo intermediário, considerando-se, menor 

consumo em relação a classe A, mediante portfólio de produtos. Na classe C se 

encontram os produtos que requerem menos atenção em relação as classes 

anteriores, nota-se que o portfólio consumido é baixo, e seu percentual de lucro é 

pequeno em relação às classes A e B. 



 

 

 

2.5 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 

Para elaboração do cálculo do custo de oportunidade, utilizou-se como 

parâmetro a Taxa Selic, haja vista que é considerada uma formidável opção de 

investimento. Até o momento da elaboração da presente TMA (Outubro/2018), a 

taxa Selic vigente era de 6,40% ao ano, transformando em mês, obtém-se 0,54% ao 

mês, percentagem que será utilizada para o custo de oportunidade. A percentagem 

relacionada ao risco será de 0,60% ao mês. A liquidez tem como intuito representar, 

em percentagem, a agilidade, caso haja necessidade da venda do empreendimento, 

assim, para a liquidez, determinou-se a percentagem de 1% ao mês. As 

correspondentes taxas representam a percentagem final de 2,14% ao mês, sendo 

este, o valor correspondente a TMA, tendo em vista a presente taxa mínima que os 

sócios proprietários visam angariar ao implementar a presente indústria. 

 

2.6 TIR E MTIR 

 

Para elaboração do cálculo da TIR os autores do presente plano de negócio 

optaram pela planilha do Excel, na qual se informou os respectivos fluxos de caixas 

mensais, o investimento inicial do empreendimento e a devida TMA, resultando em 

10%, conforme pode ser visualizada a Tabela 2. Para atestar a viabilidade, o valor 

da TIR correspondente deve ser maior que a TMA. Considera-se assim, que a Force 

Indústria e Confecção é economicamente viável, pois a TIR corresponde a 10% ao 

mês e a TMA corresponde a 2,14% ao mês. 

 

2.7 VAUE 

 

Neste artigo, o cálculo do VAUE foi manuseado através de planilha do Excel, 

no entanto, devido a inexistência de uma fórmula específica para elaboração do 

cálculo, baseou-se nos lançamentos apresentados na Tabela 1 do Excel, 

encontrando, desse modo, o VPL e, consequentemente, conseguindo elaborar o 

cálculo do VAUE através da fórmula do PGTO. Assim, para calcular o VAUE no 

Excel, acrescentou-se à célula =-PGTO, permitindo inserir a TMA (2,14%), o número 



 

 

de períodos (12), o VPL (R$ 165.611,60) e, por fim, acrescido de 0, o que resultou 

no Valor Anual Uniforme Equivalente de R$ 15.795,12 apresentado na Tabela 2.  

Dessa maneira, o presente empreendimento apresenta-se viável para 

implementação, considerando que o VAUE correspondente é maior que zero. 

 

Tabela 1 – Fluxo de Caixa. 

FLUXO DE CAIXA  

0 -R$  274.500,66 

1 R$    28.059,06 

2 R$    35.322,07 

3 R$    44.790,34 

4 R$    56.453,17 

5 R$    85.704,01 

6 R$    85.704,01 

7 R$    85.704,01 

8 R$    85.704,01 

9 R$    28.059,06 

10 R$    36.476,56 

11 R$    52.641,88 

12 R$    60.626,26 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Tabela 2, a seguir, expressa o fruto das ferramentas utilizadas para 

averiguação e análise da probabilidade da abertura da empresa.  

 

Tabela 2 – Técnicas de Orçamento de Capital. 

TÉCNICAS DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

TMA (ao mês) 2,14% 

VPL  R$ 165.611,60  

TIR 10% 

MTIR 6% 

VAUE R$ 15.795,12 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
2.8 PAYBACK DESCONTADO, ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE E TAXA DE 

RENTABILIDADE 

 

Para elaboração do Payback Descontado deste plano de negócio, utilizou-se 

de planilha no Excel, na qual se lançou todos os fluxos de caixa, mês a mês, e, na 

coluna ao lado, lançando cada valor presente ao qual se aplicou a taxa mínima de 

atratividade. Na próxima coluna, calculou-se o fluxo de caixa acumulado, 

acrescentando os valores demonstrados na coluna ao lado e somando todos os 



 

 

fluxos até o ponto em que não houve sinal negativo; tal operação demonstra 

claramente o momento em que o capital investido é inicialmente revertido. Desse 

modo, a Tabela 3 apresenta o tempo hábil de retorno deste investimento, 

perfazendo o período de 6 meses e 28 dias. 

Como a Tabela 3 já possui os dados necessários para cálculo do Índice de 

Lucratividade (ILL) e a Taxa de Retorno (TR), que foram calculados logo abaixo. 

Para o cálculo do IL, foi utilizada a planilha do Excel dividindo os fluxos de caixas 

somados e trazendo a valor presente pelo investimento inicial, resultando no índice 

de 1,60. Ou seja, o IL do presente plano de negócio é de 1,60, retornando assim a 

empresa além do investimento inicial um lucro a mais. A partir do momento em que 

se descobre o IL de um projeto, consegue-se calcular a TR. Para elaboração do 

cálculo da TR, deve-se, antes, encontrar o IL, que é, no caso deste negócio, de 1,60; 

a partir deste dado, calculou-se a taxa de rentabilidade na planilha do Excel, 

subtraindo 1,00 do IL e o resultado seguiu multiplicado por 100, perfazendo assim 

em 60,33%. Seguindo a lógica de análise da TR, qualquer resultado maior que 1 é 

atraente, neste sentido entende-se que é viável o projeto de implantação do 

presente plano de negócio, a julgar que sua TR é de 60,33%. 

 
Tabela 3 – Payback Descontado 

PAYBACK DESCONTADO 

PERÍODOS FLUXOS VALOR PRESENTE SALDO   

0 X x -R$     274.500,66    

1  R$       24.780,43  R$ 24.261,24 -R$     250.239,42    

2  R$       24.569,32  R$ 23.550,57 -R$     226.688,85    

3  R$       32.341,21  R$ 30.350,70 -R$     196.338,15    

4  R$       41.723,34  R$ 38.335,02 -R$     158.003,14    

5  R$       65.685,57  R$ 59.086,83 -R$       98.916,31    

6  R$       65.239,10  R$ 57.455,66 -R$       41.460,64  6 meses 

7  R$       64.553,19  R$ 55.660,45  R$       14.199,81  28 dias 

8  R$       64.052,42  R$ 54.071,54     

9  R$       17.078,44  R$ 14.115,15     

10  R$       24.118,56  R$ 19.516,09     

11  R$       37.406,26  R$ 29.633,97     

12  R$       43.932,58  R$ 34.075,04     

Total dos Fluxos  R$     505.480,41  R$ 440.112,26     

  ILL 1,60     

  TR% 60,33     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 



 

 

2.9 PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL 

 

O cálculo do ponto de equilíbrio operacional da Force Indústria e Confecção 

foi realizado no Excel numa planilha em que se dividiu os custos fixos pela receita, 

subtraindo os custos variáveis (margem de contribuição) em relação ao primeiro mês 

de funcionamento, resultando em 0,47. Em seguida, este índice de 0,47 foi 

multiplicado pela receita total, obtendo-se assim, um resultado de R$ 50.344,19. 

Mediante este valor, o presente empreendimento deve vender, no mínimo, o 

equivalente a R$ 50.344,19, para cobrir seus custos operacionais. 

 

2.10 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Para análise de sensibilidade os investidores se utilizaram do método 

analisando a sensibilidade em 3 cenários, sendo estes, o pessimista, o esperado e o 

otimista. Analisando o cenário pessimista, o empreendimento ainda assim é atrativo, 

tendo em vista que seu VPL se manteve positivo, ou seja, a implantação da 

organização ainda é viável. Nos cenários esperado e otimista, o VPL também 

continua positivo, afirmando a viabilidade de implementação da empresa. Assim, 

diante da análise dos 3 cenários, os investidores podem ter convicção da abertura 

da Force Indústria e Confecção. 

 

Tabela 6 – Análise de sensibilidade. 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (3 CÉNARIOS) 

Fluxos Pessimista Esperado Otimista 

  15%   15% 

0 -R$ 274.500,66  -R$274.500,66  -R$274.500,66  

1  R$   21.063,37   R$  24.780,43   R$  28.497,49  

2  R$   20.883,92   R$  24.569,32   R$  28.254,72  

3  R$   27.490,03   R$  32.341,21   R$  37.192,39  

4  R$   35.464,84   R$  41.723,34   R$  47.981,84  

5  R$   55.832,73   R$  65.685,57   R$  75.538,41  

6  R$   55.453,24   R$  65.239,10   R$  75.024,97  

7  R$   54.870,21   R$  64.553,19   R$  74.236,17  

8  R$   54.444,56   R$  64.052,42   R$  73.660,28  

9  R$   14.516,67   R$  17.078,44   R$  19.640,21  

10  R$   20.500,78   R$  24.118,56   R$  27.736,34  

11  R$   31.795,32   R$  37.406,26   R$  43.017,20  

12  R$   37.342,69   R$  43.932,58   R$  50.522,47  

VPL  R$   99.594,78   R$165.611,61   R$231.628,46  

Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do presente estudo visou averiguar a possibilidade de 

implantação da Force Indústria e Confecção no município de Toledo-PR. Tendo em 

vista, que o presente empreendimento terá um diferencial no comércio, a elaboração 

do planejamento estratégico foi de grande importância. A Force Indústria e 

Confecção têm como missão proporcionar e assegurar excelência no produto, 

visando à qualidade e a satisfação do público e objetivando, desta forma, a 

fidelização dos clientes, atendendo as suas necessidades. Em consonância com a 

missão, a empresa tem como visão a busca pelo reconhecimento regional ao falar-

se em qualidade, sendo este reconhecimento alcançado devido a satisfação dos 

clientes em relação a qualidade do produto e a agilidade na entrega.  

O cenário das vendas, tanto em varejo quanto no atacado, encontra-se cada 

vez mais competitivo, praticando, muitas vezes, a queima de preço e tentando 

eliminar algumas empresas da competição. Desta maneira, as organizações 

necessitam analisar o produto/serviço que estão ofertando aos consumidores de 

modo que visem atender as expectativas dos clientes. Atentando ao cenário 

competitivo, a Force Indústria e Confecção optou pela estratégia ora apresentada, 

considerando que os consumidores não buscam apenas o produto em si, mas 

também um serviço agregado que vem juntamente com o ato da compra. Por essa 

razão, a organização atuará no varejo e também no atacado. 

Antes da instalação de qualquer empresa, busca-se realizar um estudo 

aprofundado sobre os métodos de orçamento de capital, sendo estes elaborados a 

partir dos respectivos fluxos de caixa levados ao valor presente: a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), o Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), o Período de Retorno do 

Investimento (Payback descontado), Índice de Lucratividade (ILL) e Taxa de 

Rentabilidade (TR), que atestaram a viabilidade do empreendimento. Diante da 

decorrência das análises realizadas e apresentadas, constatou-se que todos os 

índices obtiveram resolução positiva, ou seja, é totalmente viável a abertura da 

Force Indústria e Confecção no município de Toledo/PR. 
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