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RESUMO  

O presente artigo tem por objetivo analisar uma franquia do ramo alimentício para 

saber se teremos o retorno financeiro esperado, para tal objetivo iremos usar varias 

ferramentas de analise de viabilidade financeira, como por exemplo; VPL, Payback 

descontado, TIR e VAUE. Através de uma pesquisa descritiva com levantamento de 

dados e a análise dos mesmos, além da pesquisa bibliográfica relacionada ao tema. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir métodos de analise 

de viabilidade e informações de como funciona o sistema de franquias. 

É um sistema onde o franqueador autoriza o franqueado, a explorar os 

direitos do uso da sua marca, produtos ou serviços, sistema de operação e gestão, 

dentro de um mercado pré-definido.  

O sistema de franquia é um dos melhores e mais eficientes métodos para 

proporcionar ao empreendedor poderosas ferramentas de gestão. 

Conceito de franquia de acordo com a Lei 8955/94. 

“Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao 

franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de 

distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 

também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio 

ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante 

remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 

empregatício.” 

O sistema de franquia não foi propriamente inventado, observa-se uma 

evolução natural do sistema de negociação que iniciou no século XII em Londres, 

desde então o sistema foi evoluindo e podemos tranquilamente afirmar que hoje 

temos um modelo de franquia bem estruturado, porem, sempre em franca evolução. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 A avaliação de projetos de investimento comumente envolve um 

conjunto de técnicas que buscam determinar sua viabilidade econômica e financeira, 

considerando uma determinada Taxa Mínima de Atratividade. Desta forma, 

normalmente esses parâmetros são medidos pelo Payback (prazo de retorno do 

investimento inicial), pela TIR (Taxa Interna de Retorno) e/ou pelo VPL (Valor 

Presente Líquido) (CASAROTTO e KOPPITKE, 2000). 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

 

 

FLUXO DE CAIXA  

 

Os métodos quantitativos são aplicados com base em fluxos operacionais 

líquidos de caixa e seu dimensionamento é considerado como o aspecto mais 

importante da decisão. A representatividade dos resultados de um investimento é 

bastante dependente do rigor e confiabilidade com que os fluxos de caixa são 

estimados.  

Os valores que não representam efetivamente entradas ou saídas de caixa 

devem ser desprezados. Argumenta-se que a decisão de se avaliarem projetos de 

investimentos com base nos resultados de caixa, e não no lucro econômico, é 

devida a uma necessidade econômica, revelando a efetiva capacidade da empresa 

em remunerar o capital e reinvestir os benefícios gerados.  

Fluxos de Caixa Nominais: encontram-se expressos em valores correntes da 

época de sua realização.  

Fluxos de Caixa Constantes: os valores são apresentados no mesmo padrão 

monetário, ou seja, estão referenciados em moeda de mesma capacidade aquisitiva.  

Fluxos de Caixa Descontados: os valores encontram-se todos descontados 

para a data presente por meio de uma taxa de desconto definida para o 

investimento.  

Esse ajuste a valor presente é feito não apenas por uma taxa de inflação, mas 

também pela taxa de atratividade que contém outras parcelas, como juros reais, 

risco etc. Difere, dessa forma, do fluxo de caixa em moeda constante. 

Para facilidade ou não da aplicação dos métodos quantitativos, os fluxos de 

caixa podem ser “convencionais” ou “não convencionais”: (Kassai et al. 2007) 

Fluxos de Caixa Convencionais: o padrão convencional de fluxo de caixa 

consiste numa saída inicial (-Si) de caixa seguida por uma série de entradas (+E), ou 

seja, com apenas uma inversão de sinais. (Kassai et al. 2007) 

Fluxos de Caixa não Convencionais: um padrão não convencional de fluxo de 

caixa ocorre quando uma saída de caixa inicial não é seguida por uma série de 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

entradas, mas de forma alternada e não uniforme, com várias entradas e/ou saídas. 

Quando isso ocorre, surgem séries dificuldades para se avaliarem projetos. (Kassai 

et al. 2007)  

 

 

VPL 

 

 O Valor Presente Líquido (VPL) ou Net Present Value (NPV) é um dos 

instrumentos sofisticados mais utilizados para avaliar propostas de investimentos de 

capital. Reflete a riqueza em valores monetários do investimento medida pela 

diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas 

de caixa, a determinada taxa de desconto.  

Pode ser obtido por meio da seguinte fórmula: 

NPV=    FC0 +       FC1   +  FC2 +   FC3 +  FC4  +  FC5 + ...+  FCn  
                               

            ______    _____    _____   ____    _____   _____        ______ 
            (1+i)º        (1+i)1    (1+i)2    (1+i)3   (1+i)4    (1+i)5          (1+i)n 
 

Onde: FC = Fluxos de caixa esperados (positivos ou negativos) 

i = Taxa de atratividade (desconto)  

Análise: É considerado atraente todo investimento que apresente VPL maior 

ou igual a zero. 

 

 Esse conceito é extremamente útil nos cálculos que envolvem 

operações com valores em moeda de poder aquisitivo diferentes e tem uma 

afinidade muito grande com o princípio contábil do denominador comum monetário. 

Não podemos “somar” valores que não estejam em uma mesma moeda; se isso 

ocorrer, os valores deverão, antes, ser ajustados a valor presente.  

 O VPL é um dos melhores métodos e o primeiro indicado como 

ferramenta  para analisar projetos de investimentos, não apenas porque trabalha 

com fluxo de caixa descontado e pela sua consistência matemática, mas também 

porque o seu resultado é em espécie ($) revelando a riqueza absoluta do 
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investimento. A dificuldade em seu uso está na identificação da taxa de desconto a 

ser utilizada que, muitas vezes, é obtida de forma complexa ou até mesmo subjetiva. 

(Kassai et al. 2007) 

 

 

TIR 

 

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) ou Internal Rate of Return (IRR) é uma 

das formas mais sofisticadas de avaliar propostas de investimentos de capital. Ela 

representa a taxa de desconto que iguala, num  único momento, os fluxos de 

entrada com os de saída de caixa. Em outras palavras, é a taxa que produz um VPL 

igual a zero. (Kassai et al. 2007) 

Utilizar a TIR permite a tomada de decisões que maximizam a riqueza dos 

acionistas. 

Regras da TIR – um projeto de investimento é aceitável se sua TIR for igual 

ou superior ao custo de capital, aso contrario deve ser rejeitado.  

 

TIR > 0  aceita-se o projeto 

TIR < 0  rejeita-se o projeto 

TIR = 0  indiferente 

 

Vantagens e desvantagens da TIR  

  

Vantagens: 

*Leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. 

*Depende apenas do fluxos de caixa e do fluxos de capital. 

*Permite a comparação entre a taxa de retorno do projeto e as taxas de 

mercado. 

*Relacionada de perto ao VPL, geralmente levando as decisões idênticas.   

*Fácil de entender e transmitir. (Lemes Jr et al. 2010) 
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Desvantagens: 

*Depende da determinação do custo de capital. 

*Pode apresentar repostas múltiplas, se os fluxos de caixa forem não 

convencionais. 

*Pode conduzir as decisões incorretas nos investimentos mutuamente 

excludentes. (Lemes Jr et al. 2010) 

 

VAUE  

 

Este método consiste em obter um valor médio periódico dos fluxos de caixa 

positivos e compará-los com o valor médio dos fluxos de caixa negativos. (Kassai et 

al. 2007) 

Enquanto o Valor Presente Líquido (VPL) demonstra o resultado líquido de 

um fluxo de caixa a valor presente , o VAUE mostra um resultado equivalente em 

bases periódicas (ex: por ano) e é apurado da seguinte forma: 

VAUE = PMT (Fluxos Positivos;TMA) – PMT (Fluxos Negativos;TMA) 

Aplica-se essa fórmula da seguinte maneira: 

* obtém-se o valor médio anual dos fluxos positivos (PMT+). Se os valores 

dos fluxos positivos de um fluxo de caixa não forem constantes (iguais) e 

consecultivos, é necessário calcular um equivalente. Para isso, pode-se trazê-los 

todos a valor presente (VPL) com  base na TMA e, em seguida, projetá-los com base 

na fórmula da tabela price20 pela mesma taxa; 

* igualmente, projeta-se o valor médio anual dos fluxos negativos (PMT), 

tomando-se por base a Taxa Mínima de Atratividade; 

* e, finalmente, apura-se o resultado líquido desses valores. 

É mais uma ferramenta que pode ser utilizada na análise de investimentos. 

Nesse sentido, pode-se criar ou adaptar outras formas. (Kassai et al. 2007) 
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PAYBACK 

 

 O payback é o período de recuperação de um investimento e consiste 

na identificação do prazo em que o montante do dispêndio de capital efetuado seja 

recuperado por meio dos fluxos líquidos de caixa gerados pelo investimento. É o 

período em que os valores dos investimentos (fluxos negativos) se anulam com os 

respectivos valores de caixa (fluxos positivos). (Kassai et al. 2007) 

Payback é um dos métodos mais utilizados nas decisões de investimento de 

longo prazo, principalmente como uma medida de risco. Ao estabelecer período 

máximo para o retorno do projeto, procura-se reduzir o risco e valorizar a liquidez. É 

um método utilizado para rejeitar alternativas com longo período de retorno. É um 

dos mais simples e mais utilizados, embora seja considerado deficiente por não 

considerar o valor do dinheiro no tempo. (Lemes Jr et al. 2010) 

 

 

PAYBACK SIMPLES 

 

 O payback simples, ou prazo de recuperação do capital, é encontrado 

somando-se os valores dos fluxos de caixas negativos com os valores dos fluxos de 

caixa positivos, até o momento em que essa soma resulta em zero.  

 Essa versão é mais uma medida de risco do que propriamente de 

retorno de investimento. Um projeto com payback menor do que outro indica que o 

mesmo tem grau menor de risco. (Kassai et al. 2007)  

 

Vantagens e desvantagens do Payback: 

 

Vantagens: 

*Fácil de entender. 

*Favorece a liquidez. 

*Considera a incerteza de fluxos de caixa mais distantes.  

(Lemes Jr et al. 2010) 
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Desvantagens: 

*Ignora o valor do dinheiro no tempo. 

*Exige um período limite arbitrário. 

*Ignora fluxos de caixa pós payback. 

*Penaliza projetos de longo prazo.  

(Lemes Jr et al. 2010) 

 

 

PAYBACK DESCONTADO 

 

 Devido às criticas ao método simples de payback, de não considerar o 

valor do dinheiro no tempo, é recomendável que seja determinado por meio de um 

fluxo de caixa descontado. Para isso, basta descontar os valores pela Taxa Mínina 

de Atratividade (TMA) e verificar o prazo de recuperação do capital. 

 A análise é semelhante ao do payback original, só que baseada em 

valores descontados, ou seja, os valores foram trazidos em moeda do período zero 

pela taxa mínima de atratividade (TMA). Apesar de o payback simples ser o 

mais conhecido, o payback descontado é mais “refinado” e proporciona uma análise 

mais elaborada, apesar de manter outras falhas da versão original, referentes a 

distribuição dos fluxos de valores, bem como daqueles que ocorrem após o período 

de recuperação. (Kassai et al. 2007) 

Esse método foi desenvolvido para corrigir uma das principais falhas do 

payback, que não é considerar o valor do dinheiro no tempo. 

Regra do payback descontado – um investimento aceitável quando o retorno 

do capital investido se dá num tempo igual ou menor que o padrão da empresa. 

(Lemes Jr et al. 2010) 
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Payback descontado < padrão da empresa   

Aceita-se o projeto. 

Payback descontado > padrão da empresa  

Rejeita-se o projeto. 

Payback descontado = padrão da empresa 

Indiferente. 

 

 

 

 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Quadro 1- Fluxo de caixa 

FLUXO PROJETADO 0 1 2 3 4 5

PREVISÃO DE VENDAS 6.000 3.000 3.200 3.000 3.600

PREÇO UNITARIO MÉDIO 8,00R$                16,00R$              16,00R$              16,00R$              16,00R$              

RECEITA DE VENDAS 576.000,00R$     576.000,00R$     576.000,00R$     576.000,00R$     576.000,00R$     

CUSTOS FIXOS 280.800,00R$     280.800,00R$     280.800,00R$     280.800,00R$     280.800,00R$     

CUSTOS VARIAVEIS - 230.400,00R$     230.400,00R$     230.400,00R$     230.400,00R$     230.400,00R$     

FLUXO DE CAIXA BRUTO = 64.800,00R$       64.800,00R$       64.800,00R$       64.800,00R$       64.800,00R$       

DESPESA OPERACIONAIS - 1.740,00R$         1.740,00R$         1.740,00R$         1.740,00R$         1.740,00R$         

DEPRECIAÇÃO - 162.000,00R$      16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       

IMPOSTOS SOBRE VENDA - 172.800,00R$      12.337,92R$       12.337,92R$       12.337,92R$       12.337,92R$       12.337,92R$       

 LUCRO OPERACIONAL LAJIR = 34.522,08R$       34.522,08R$       34.522,08R$       34.522,08R$       34.522,08R$       

JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

LAIR 34.522,08R$    34.522,08R$    34.522,08R$    34.522,08R$    34.522,08R$    

IMPOSTO DE RENDA 7.767,47R$         7.767,47R$         7.767,47R$         7.767,47R$         7.767,47R$         

REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO + 16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       16.200,00R$       

FLUXO LIQUIDO DO INVESTIMENTO = 42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       

VALOR RESIDUAL -R$                   -R$                 

FLUXO OPERACIONAL 42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       

PARCELA INVESTIMENTO FINANCIADO -R$                   -R$                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FLUXO DE CAIXA LIVRE 42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       42.954,61R$       

Investimento inicial 162.000,00R$      

Investimento em capital de giro 45.000,00R$        

Investimento total 207.000,00-R$   

*** Emissão de 30% do faturamento com nota fiscal - considerando a realidade  

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

Entende-se que seria mais viável e lucrativo a aplicação em um CDB 

(Certificado de Depósito Bancário) com rentabilidade de 9,11% ao ano (Banco 

do Brasil). 
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Quadro 2 – Orçamento mensal 

SERVIÇOS  QTDADE MÉDIA PREÇO UNITARIO MEDIO FATURAMENTO MENSAL ANUAL

receita bruta 6000 8,00R$                                    48.000,00R$                         576.000,00R$   

0

TOTAL 48.000,00R$                         

CUSTOS FIXOS R$

ALUGUEL 2.200,00R$                            0

FOLHA DE PGTO 9.800,00R$                            0

IMPOSTOS DA FOLHA 3.920,00R$                            

LUZ, AGUA 2.000,00R$                            0

CONTABILIDADE 320,00R$                               

DESPESA DE USO E CONSUMO 1.500,00R$                            

TELEFONE 120,00R$                               0

PRÓ LABORE 3.300,00R$                            

DESPESA ADMINISTRATIVA 240,00R$                               

TOTAL 23.400,00R$                         0 280.800,00R$   

CUSTO VARIAVEL

TAXA DE PUBLICIDADE 3% 1.440,00R$                           

TAXA DE ROYALTIES 3% 1.440,00R$                           

IMPOSTOS 4% 1.920,00R$                           

CUSTO DA MATERIA PRIMA 6000 2,40R$                                    14.400,00R$                         

TOTAL DE CUSTOS VARIAVEIS 19.200,00R$                         230.400,00R$   

TOTAL DE CUSTOS 42.600,00R$                         511.200,00R$   

LUCRO LIQUIDO 5.400,00R$                           64.800,00R$      

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Quadro 3 - Tabela de rentabilidade do CDB 

(%) do CDI jul/15 ago/15 Acum/2015 Acum/ 12 meses

81% 0,95 0,9 6,72 9,11

83% 0,98 0,92 6,89 9,34

88% 1,04 0,97 7,32 9,93

92% 1,08 1,02 7,67 10,4

97% 1,14 1,07 8,10 10,99

100% 1,18 1,11 8,36 11,35
  

Fonte: Banco do Brasil - Investimentos 

 

 

A analise do payback descontado com uma taxa mínima de atratividade de 

9,11%, mostrou que o projeto não tem retorno esperado de 5 anos. 
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Quadro 4 - Payback 

PERIODO FLUXO DE CAIXA VALOR PRESENTE SALDO

0 207.000,00-R$    X 207.000,00-R$        

1 42.954,61R$       R$ 39.368,17 167.631,83-R$        

2 42.954,61R$       R$ 36.081,18 131.550,65-R$        

3 42.954,61R$       R$ 33.068,62 98.482,03-R$          

4 42.954,61R$       R$ 30.307,60 68.174,43-R$          

5 42.954,61R$       R$ 27.777,11 40.397,32-R$           

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 

Analisando o VPL da franquia casa do Pão de Queijo chegamos a conclusão 

que este investimento não é economicamente viável, e que o investidor terá perdas 

em seu ativo. 

VPL = R$ - 40.397,32 
 
 

Calculando a TIR desse projeto, mostrou que sua taxa interna de retorno é de 

1,24% a.a. entendemos que conforme critérios de avaliação apresentados neste 

artigo o projeto não é viável. 

 

Obtendo o valor médio anual dos fluxos, percebeu-se que definitivamente 

como critério principal o Vaue, não é um investimento lucrativo. 

VAUE =R$ -10.415,51 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em conta o que foi observado, somos levados a acreditar que 

a análise de viabilidade da Franquia Casa do Pão de Queijo não é viável, pois o 

retorno estipulado de 5 anos não foi alcançado. Entende-se que seria mais viável e 

lucrativo a aplicação em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 

rentabilidade de 9,11% ao ano (Banco do Brasil). 

Através de estudos de caso foi visualizado a grande importância em se 

fazer uma análise de viabilidade, foi possível observar a relevância do planejamento 

por meio de um Plano de Negócio, visando diminuir riscos e situações inesperadas, 

bem como determinar um norte para organização, para obter sucesso tanto na 

implementação quanto na continuidade do empreendimento. Neste instrumento 

consta o plano financeiro, onde podem ser observadas projeções de receitas e 

gastos. 

Com o final do trabalho pode ser mostrado os principais conceitos que 

abrangem esse processo, os pontos em que devem ser levados em consideração, e 

as desvantagens e vantagens de cada método.  
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