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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise da viabilidade financeira: um empreendimento no setor de serviços de 

ginástica e musculação, onde foi feito um estudo identificando os pontos mais importantes e relevantes para 

avaliar o sucesso ou não do projeto, possibilitando assim uma melhor gestão de fluxo de caixa. Este estudo tem 

como principal importância, trazer mais segurança ao investidor ajudando na tomada de decisão, sobre onde 

aplicar seu capital, procurando o projeto que lhe trará maior remuneração. Trazemos nessa pesquisa, opções de 

análise de investimento, onde poderá escolher o que for mais atraente. Podendo-se avaliar o tempo, a liquidez ou 

o percentual de retorno. A elaboração desse artigo se fundamentou em pesquisa bibliográfica na área de 

administração financeira, em livros específicos. Como a empresa ainda não foi fundada, não é possível ter uma 

hipótese de serviços prestados, podendo-se então projetar fluxos de caixa através de estimativas para se ter uma 

noção da realidade do empreendimento. Na possibilidade de chegar as estimativas, foram levantados dados no 

mercado do ramo apresentado. Conforme os resultados alcançados, o fluxo de caixa do projeto será viável, 

porém o fluxo de caixa do investidor não apresentará viabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

É crescente o número de empresas investindo em planejamento estratégico, na busca de 

melhorias nas tomadas de decisões. Essa busca leva a necessidade de projetar a viabilidade da 

empresa antes de fundá-la. Às vezes decretam falência em pouco tempo de mercado por falta 

de planejamento. 

Este trabalho tem como importância identificar quais problemas que mais se destacam 

na empresa, com isto desenvolver ferramentas que a tornariam capacitada para sua 

sobrevivência, podendo assim aumentar a margem de contribuição, ou seja, saber seus índices 

de maneira correta e com estes resultados mais visíveis, poderá melhorá-los e com isto 

ampliar sua estrutura e a participação do mercado. Com um resultado mais preciso, haverá 

melhores condições de investimentos e entre outros benefícios, em geral podendo contribuir 

nas condições de crescimento. 

Este estudo é importante, pois tem o propósito de avaliar o retorno dos investimentos, 
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através da utilização de métodos e técnicas de análise, possibilitando agir corretamente e 

apurar seus resultados. 

O administrador deve estar focado no futuro para poder preparar sua empresa para 

enfrentar os novos desafios que surgem, sejam através de novas tecnologias, novas condições 

sociais e culturais, novos produtos e serviços. São riscos que deverão ser impostos nas taxas 

de retorno. Muitas vezes nesta situação, as empresas apelam para empréstimos em bancos, um 

fator que também deve ser apurado para saber o resultado final do investimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O custo de capital é um dos fatores mais questionados nas decisões de aplicação que 

use o método do fluxo de caixa descontado.  Costuma-se adotar uma taxa que mescle 

resultados obtidos nos projetos existentes, com alternativas do mercado financeiro e com 

retorno sobre o patrimônio líquido. 

Os investimentos podem ser temporários ou permanentes, com a intenção de lucro ou 

diminuição de despesas, dependendo do objetivo que se quer alcançar.  Para avaliar e 

selecionar projetos são realizados procedimentos compostos de métodos e técnicas que 

levarão ou não ao retorno desejado, sendo chamados de orçamento de capital.  

Orçamento de capital ou remuneração de investimento está ganhando cada vez mais 

importância para os empreendedores, pois dá uma base de esclarecimento se a operação 

almejada terá sucesso ou não, fazendo assim com que haja mais segurança nas tomadas de 

decisões. Existem vários métodos para a avaliação de projetos de investimento de capital. 

Como: Fluxo de Caixa; Taxa Mínima de Atratividade (TMA); Valor Presente Líquido (VPL); 

Payback; Payback Descontado; Taxa interna de retorno (TIR); TIR Modificada (TIRM); 

Valor anual uniforme equivalente (VAUE); Taxa de Rentabilidade (TR); Índice de 

Lucratividade (IL). Na maioria, esses métodos são utilizados simultaneamente. 

Decisão de investimento:  

“A remuneração de investimento é, na verdade, a recompensa, o prêmio, a gratificação 

ao empreendedor por seu capital investido”. (KASSAI et. al., 2007, p. 32). 
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E dependendo do empreendedor essa recompensa pode significar diversas coisas, 

como: liquidez imediata, patrimônio, satisfação, despreocupação financeira, oportunidade de 

reconhecimento, entre outros. 

Para a decisão de investimentos há duas abordagens básicas, são elas: aceitar x rejeitar 

e a de classificação. A abordagem de aceitar x rejeitar envolve uma predeterminação de 

critérios para a avaliação de propostas, comparando os parâmetros de atratividade impostos 

pela empresa. Caso um projeto não atender os critérios, ele será rejeitado. Já a abordagem de 

classificação, é a escolha de projetos baseando-se no pré-estabelecimento de um critério, e 

escolhendo entre os aceitáveis, os mais bem-sucedidos para serem implantados. 

E para que esses métodos tenham sucesso, primeiramente alguns passos devem ser 

dados, como a construção de um fluxo de caixa e a determinação da taxa mínima de 

atratividade. 

Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa, é como o sangue que corre pelas veias da empresa, é o foco principal 

do gestor financeiro, seja na gestão das finanças rotineiras, seja no planejamento e tomada de 

decisões a respeito da criação de valor para o acionista. 

Segundo Kassai et. al. (2007, p. 62): 

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 aplicado e reinvestir os 

benefícios gerados. 

 “O fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas e saídas de caixa ao longo 

do tempo”. (HOJI, 2010, p.76). Os fluxos de caixa das alternativas de investimento podem 

apresentar-se expressos sob diferentes formas: 
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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 da 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. 

Um fator importante que afeta o fluxo de caixa é a depreciação (e qualquer outra 

despesa não desembolsável). Do ponto de vista financeiro, as empresas muitas vezes se 

concentram no fluxo de caixa operacional, usado na tomada de decisões gerenciais, e no fluxo 

de caixa livre, monitorado com atenção pelos agentes do mercado de capitais. Para calcular o 

fluxo de caixa utiliza-se a taxa mínima de atratividade como base para trazer os valores a 

tempo presente. 

 Taxa Mínima de Atratividade (TMA): 

Segundo Kassai et. al., (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. Ou seja, é uma taxa previamente definida como o mínimo que se quer de retorno 

de um projeto, sendo utilizada nos cálculos de payback descontado, VPL, para atualizar o 

valor do dinheiro no tempo e como base de comparação da TIR. Muitas vezes o rendimento 

das cadernetas de poupança é utilizado como TMA pelas pessoas físicas, já as jurídicas além 

da remuneração de capital, buscam uma taxa que compense o risco corrido. 

Valor Presente Líquido (VPL): 

Segundo Kassai et.al., (2007, p. 63) 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. 

Enquanto para Weston; Brigham, (2000, p.533), método do valor presente líquido 

(VPL) é um método de avaliação das propostas de investimento de capital em que se encontra 

o valor presente dos fluxos de caixa futuros líquidos, descontados ao custo de capital da 

empresa ou à taxa de retorno exigida.  
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A análise é feita comparando VPL à zero para concluir se há viabilidade ou não no 

investimento avaliado. Se VPL for maior que zero, significa que o projeto remunera o capital 

com a taxa mínima desejada e ainda gera um plus, devendo ser aceito. Se VPL for igual à 

zero, ganha-se somente a TMA pretendida, então a aceitação ou não, é indiferente. Já se VPL 

for menor que zero não deve ser aceito, pois não alcançará a taxa esperada. 

Ainda temos como conceito as seguintes palavras, “Valor presente líquido é o valor 

presente do fluxo de caixa operacional do projeto, descontado ao custo de capital da empresa” 

(LEMES JUNIOR et. al., 2007, p.176).  Esse método tem seu maior atributo, ou mérito, 

considerar o valor do dinheiro no tempo, e adota uma taxa de juro específica, denominada de 

custo de capital. Refere-se ao retorno mínimo que o projeto deverá apresentar de forma a 

manter inalterado o valor de mercado da empresa. Na seleção de projetos, quando há mais de 

um, tendo-se que optar por algum, a opção recairá sobre o que apresentar o maior valor 

presente líquido – VPL. 

Valor Futuro Líquido (VFL): 

Essa técnica é uma variação do VPL. No VPL, analisamos os fluxos a valor presente e, 

neste, VFL, o fazemos em termos futuros (no término do projeto). 

“O Valor Futuro Líquido (VFL) é a soma das entradas e saídas de um fluxo de caixa 

na data final”. (HOJI, 2010, p.86). 

Os critérios de decisão do VFL são: 

VFL maior que zero, aceita-se o projeto; 

VFL menor que zero, rejeita-se o projeto; 

VFL igual à zero, indiferente. 

Payback 

O tempo de retorno do capital investido é um dos critérios avaliados pelos 

investidores, sendo chamado de payback. Segundo Lemes Junior et. al., (2007, p.173) 

payback é o período de tempo necessário para que o fluxo de caixa operacional do projeto 

recupere o valor a ser investido no projeto. 

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

considerar o valor do dinheiro no tempo. Considera os valores nominais e vai deduzindo os 

mesmos do valor do investimento inicial, sem considerar a época dos eventos. 
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Ainda segundo Lemes Junior et. al., (2007, p.173),  a regra do payback – Um 

investimento é aceitável quando o retorno do capital investido se dá num tempo igual ou 

menor que o padrão da empresa. 

Payback < padrão da empresa = aceita-se o projeto; 

Payback = padrão da empresa = aceita-se o projeto; 

Payback > padrão da empresa = rejeita-se o projeto. 

O payback original, 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. A análise a ser extraída da técnica (método) é a 

comparação entre o resultado obtido e o período desejado de recuperação do investimento. Se 

o resultado obtido é igual ou inferior ao período desejado de recuperação, então o 

investimento poderá ser feito. Do contrário, o investimento deverá ser desconsiderado. 

Payback Descontado 

O Payback Descontado é o tempo que levará para que o montante investido em certo 

projeto retorne, mas com os valores de fluxos de caixa levados a valor presente, ou seja, 

descontados ao percentual da T.M.A. Para Kassai et. al., (2007, p.91), no Payback 

Descontado 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 [...]. 

Para melhor compreensão, segue o pensamento de Lemes Junior et. al., (2007, p.174), 

o Payback descontado é o período de tempo necessário para recuperar o investimento inicial, 

considerando os fluxos de caixa descontados.  Esse método foi desenvolvido para corrigir 

uma das principais falhas do payback, que é não considerar o valor do dinheiro no tempo. 

Nenhum dos dois, no entanto, considera o que ocorre com os fluxos de caixa após o payback. 

A maior deficiência do payback original, a de não considerar a variação do valor do dinheiro 

no tempo é amenizada ou corrigida com essa técnica. Considera valores nominais e vai 

deduzindo os mesmos do valor do investimento inicial, considerando uma determinada taxa 

de juros (custo de capital da empresa). 

Taxa interna de retorno (TIR) 
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Quando o Valor Presente Líquido for maior que zero, significa que a taxa remunerada 

é maior que a TMA, e esse real percentual é denominado TIR.   

Segundo Kassai et. al., (2007, p.68) 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. Segundo Lemes Junior et. al., (2007, p.180) a Regra da TIR – um projeto de 

investimento é aceitável se sua TIR for igual ou superior ao custo de capital. Caso contrário, 

deve ser rejeitado. 

Temos como critérios desse método: 

TIR > TMA = aceita-se o projeto 

TIR = TMA = aceita-se o projeto 

TIR < TMA = rejeita-se o projeto 

TIR Modificada (TIRM): 

Para corrigir as falhas da Taxa Interna de Retorno, surgiu a TIRM, encontrando-se 

uma média entre as taxas da TMA e da TIR. Segundo Weston; Brigham (2000, p.545), TIR 

modificada é a taxa de desconto na qual o valor presente do custo de um projeto é igual ao 

valor presente de seu valor terminal, em que o valor terminal é encontrado como a soma dos 

valores futuros das entradas de caixa, compostas ao custo de capital da empresa. 

Segundo Lemes Junior et. al., (2007, p.183) a regra da TIRM - um projeto de 

investimento é aceitável se sua TIRM for igual ou superior ao custo de capital. Caso contrário, 

deve ser rejeitado. Os critérios de decisão da TIRM são os mesmos utilizados na TIR. 

VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (VAUE): 

O VAUE é mais uma ferramenta de análise de viabilidade de projetos, tendo como 

função a uniformização das entradas e saídas de caixa. Segundo Kassai et. al., (2007, p.85)  

este método consiste em obter um valor médio periódico dos fluxos de caixa positivos e 

compará-lo com o valor médio dos fluxos de caixa negativos. 

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) [...]. 
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Temos como critérios desse método: 

VAUE > 0 = aceita-se o projeto 

VAUE = 0 = indiferente 

VAUE < 0 = rejeita-se o projeto 

Índice de Lucratividade (IL) e Taxa de Rentabilidade (TR) 

Temos ainda como um indicador de aceitação ou não de projetos, o Indice de 

Lucratividade (IL), que conforme Kassai et. al., (2007, p.82) é medido por meio da relação 

entre o valor presente dos fluxos de caixa positivos (entradas) e o valor presente dos fluxos de 

caixa negativos (saídas), usando-se como taxa de desconto a Taxa de Atratividade do Projeto 

(TMA). Esse índice indica o retorno apurado para cada $1,00 investido, em moeda atualizada 

pela taxa de atratividade. Análise: é considerado atraente todo investimento que apresente IL 

maior ou igual a 1,00. 

É a expressão da lucratividade de um projeto em percentual, a taxa.  “[...] reflete o 

retorno desse investimento em termos relativos, ou seja, em porcentagem” (KASSAI et. at., 

2007, p.82). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para que se possa avaliar a viabilidade de um projeto, antes algumas etapas são 

necessárias, como a apuração do investimento inicial, sendo selecionados os bens e gastos 

necessários para a abertura e o funcionamento do empreendimento. 

No caso de o empreendimento escolhido se tratar de uma academia de musculação, 

segue abaixo os dados levantados. 

INVESTIMENTO INICIAL 

  Quantidade Preço Unit. Preço final 

Esteiras 3  R$     1.800,00   R$      5.400,00  

Leg Press 1  R$     2.500,00   R$      2.500,00  

Hack 1  R$     3.000,00   R$      3.000,00  

Cadeira Adutora e Abdutora 1  R$     2.700,00   R$      2.700,00  

Extensora e Flexora Conjugada 1  R$     2.800,00   R$      2.800,00  

Bicicleta 1  R$        800,00   R$         800,00  

Banco Supino 1  R$        400,00   R$         400,00  

Máquina glúteo 1  R$     2.500,00   R$      2.500,00  

Voador peitoral/dorsal 1  R$     3.000,00   R$      3.000,00  

Kit Dumbells 10 a 30kg c/ suporte 1  R$     5.175,00   R$      5.175,00  

Pulley costas 1  R$     3.300,00   R$      3.300,00  

Bolas 3  R$          70,00   R$         210,00  
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Cordas 5  R$          30,00   R$         150,00  

Jumps 15  R$        130,00   R$      1.950,00  

Colchonetes 20  R$          60,00   R$      1.200,00  

Aparelho  abdominal 1  R$        160,00   R$         160,00  

Panturrilha sentado 1  R$        900,00   R$         900,00  

Crossover 1  R$     2.900,00   R$      2.900,00  

Step 6  R$          80,00   R$         480,00  

Subtotal  

 

   R$   39.525,00  

Barras 

 

    

Barra supino 2  R$        200,00   R$         400,00  

Barra bíceps 2  R$          80,00   R$         160,00  

Barra agachamento 2  R$          40,00   R$           80,00  

Subtotal  

 

   R$        640,00  

Caneleiras de peso 

 

    

De 1kg 5  R$          19,00   R$           95,00  

DE 2kg 5  R$          27,00   R$         135,00  

De 3kg 5  R$          30,00   R$         150,00  

De 4kg 3  R$          46,00   R$         138,00  

De 5kg 4  R$          50,00   R$         200,00  

De 6kg 2  R$          65,00   R$         130,00  

De 8kg 1  R$          80,00   R$           80,00  

De 10kg 1  R$          91,00   R$           91,00  

De 12kg 1  R$        100,00   R$         100,00  

Subtotal  

 

   R$     1.119,00  

Anilhas 

 

    

Kit 50kg a escolher 1  R$        250,90   R$         250,90  

De 5kg 10  R$          19,00   R$         190,00  

De 10kg 10  R$          39,90   R$         399,00  

De 15 kg 4  R$          82,50   R$         330,00  

Kit 1 par de 20kg cada 2  R$        180,99   R$         361,98  

De 25 kg 2  R$        136,99   R$         273,98  

Subtotal  

 

   R$     1.805,86  

Halteres 

 

    

De 1kg 5  R$          13,00   R$           65,00  

De 2kg 5  R$          24,00   R$         120,00  

De 3kg 4  R$          34,00   R$         136,00  
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De 5kg 2  R$          56,00   R$         112,00  

De 8kg 1  R$          87,00   R$           87,00  

De 10kg 1  R$        106,00   R$         106,00  

Subtotal  

 

   R$        626,00  

  

 

    

Espelhos 16  R$          60,00   R$         960,00  

Computador 2  R$     1.500,00   R$      3.000,00  

Balança 2  R$          50,00   R$         100,00  

Medidor de pressão 1  R$          60,00   R$           60,00  

Fita métrica 1  R$            4,00   R$             4,00  

Adipômetro 1  R$        380,00   R$         380,00  

Mesa para avaliação 1  R$        215,00   R$         215,00  

Balcão para recepção 1  R$        750,00   R$         750,00  

Cadeiras giratórias 2  R$        140,00   R$         280,00  

Cadeira Iso para recepção 2  R$          70,00   R$         140,00  

Lixeiro 4  R$          10,00   R$           40,00  

Caixas de som 3  R$        250,00   R$         750,00  

Catraca biométrica 1  R$     3.000,00   R$      3.000,00  

Televisor 1  R$     1.000,00   R$      1.000,00  

Fixas para acompanhamento 300  R$            0,75   R$         225,00  

Instalação de um sistema 1  R$        500,00   R$         500,00  

Ventiladores 10  R$        150,00   R$      1.500,00  

Telefone sem fio 1  R$          80,00   R$           80,00  

Relógio de parede 1  R$          20,00   R$           20,00  

Armário - Guarda volume (32 portas) 1  R$        600,00   R$         600,00  

Fachada 1  R$     2.000,00   R$      2.000,00  

Piso emborrachado 80  R$          27,90   R$      2.232,00  

Marketing inicial 1  R$     1.000,00   R$      1.000,00  

Materiais uso e consumo 1  R$        100,00   R$         100,00  

Bebedouros de coluna 1  R$        650,00   R$         650,00  

Subtotal 

 

   R$   19.586,00  

Banheiros 
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Vaso sanitário 2  R$        300,00   R$         600,00  

Pia  2  R$        170,00   R$         340,00  

Suporte de papel toalha 2  R$          27,00   R$           54,00  

Suporte para papel higiênico 2  R$          20,00   R$           40,00  

Suporte para copos plásticos 2  R$          20,00   R$           40,00  

Suporte para detergente 2  R$          20,00   R$           40,00  

Chuveiros 2  R$          50,00   R$         100,00  

Box 2  R$        350,00   R$         700,00  

Subtotal 

 

   R$     1.914,00  

TOTAL GERAL 

 
 R$  47.737,93   R$   65.215,86  

 

Após ser definido o investimento inicial, foi realizada uma análise de mercado nas empresas do mesmo 

ramo, identificando a média de faturamento mensal do projeto. 

Faturamento Quantidade Preço de venda Faturamento mensal 

Diárias 5  R$               10,00   R$                          50,00  

Mensais 130  R$               65,00   R$                     8.450,00  

Semestrais 30  R$               55,00   R$                     1.650,00  

Anuais 15  R$               50,00   R$                        750,00  

Matrícula 175  R$               25,00   R$                     4.375,00  

Avaliação  175  R$               20,00   R$                     3.500,00  

   R$ 18.775,00 

Nesta próxima planilha serão demonstradas as previsões de custos fixos, variáveis e de despesas mensais 

do empreendimento. 

Custos fixos Quantidade Preço unitário Custo fixo total mensal 

Aluguel  1 R$        1.200,00   R$                  1.200,00  

Luz 1  R$          800,00   R$                     800,00  

Água 1  R$          150,00   R$                     150,00  

Pró-labore 3  R$       1.200,00   R$                  3.600,00  

Contabilidade 1  R$          200,00   R$                     200,00  

Mensalidade sistema 1  R$          150,00   R$                     150,00  

Subtotal 

 

   R$                  6.100,00  

Custos variáveis 

 

    

Professor manhã 1  R$       1.000,00   R$                  1.000,00  

Professor tarde 1  R$       1.000,00   R$                  1.000,00  

Estagiário  1  R$          756,00   R$                     756,00  

Aulas pagas por hora 14  R$            20,00   R$                     280,00  

Subtotal 

 

   R$                  3.036,00  

Despesas 

 

    

Internet e telefone 1  R$           169,00   R$                      169,00  

Marketing 1  R$           250,00   R$                      250,00  

Subtotal 

 

   R$                      419,00  

Total geral 

 

   R$                   9.555,00  
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Definido isto, foi elaborado um fluxo de caixa anual, transformando os valores mensais encontrados no 

faturamento, nos custos e despesas em valores anuais (multiplicando-os por 12). Levantou-se como base, uma 

previsão de cinco anos. Para se calcular a depreciação de um bem, há um valor mínimo de aquisição, sendo ele 

R$326,61. Considerando essa informação separou-se os bens que serão depreciados, e os que serão lançados 

como despesas do primeiro ano, sendo que ambos estão presente no valor do financiamento. Pelo ramo de 

atividade, identificou-se que a depreciação dos bens levará cinco anos, ou seja, depreciando 10% a cada ano. 

Para que fosse possível essa classificação, foram elaboradas duas planilhas, separando o que deprecia e não.  

Quanto ao ISS, foi utilizada a alíquota da cidade de Toledo sobre a prestação de serviço, e a tabela sobre 

faturamento para a definição do Simples Nacional. Para que fosse possível a compra dos bens necessários para a 

abertura do empreendimento, foi necessário realizar um financiamento, optando-se pelo método SAC (Sistema 

de Amortização Constante).  

O financiamento do capital de R$ 65.215,86, gerou 60 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 2.456,46 

ao mês, e as demais são decadentes, com base no método SAC – Sistema de Amortização Constante.  Assim, 

pode-se concluir o fluxo de caixa da empresa, encontrando o lucro operacional que se espera obter caso se decida 

investir 65.215,86, desde que a atividade do projeto consiga gerar um faturamento conforme o que foi projetado. 

O fluxo de caixa livre representa o resultado que o investidor alcançará financiando o capital para a abertura do 

negócio.  

FLUXO DE CAIXA 0 1 2 3 4 5

RECEITAS TOTAIS 162.300,00R$  162.300,00R$  162.300,00R$  162.300,00R$  162.300,00R$  

DAS AVALIAÇÕES 14.000,00R$  14.000,00R$  14.000,00R$  14.000,00R$  14.000,00R$  

DAS MATRÍCULAS 17.500,00R$  17.500,00R$  17.500,00R$  17.500,00R$  17.500,00R$  

DAS DIÁRIAS 600,00R$  600,00R$  600,00R$  600,00R$  600,00R$  

DAS MENSALIDADES 101.400,00R$  101.400,00R$  101.400,00R$  101.400,00R$  101.400,00R$  

DAS MENSALIDADES SEMESTRAIS 19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  

DAS MENSALIDADES ANUAIS 9.000,00R$  9.000,00R$  9.000,00R$  9.000,00R$  9.000,00R$  

CUSTOS FIXOS 73.200,00R$  73.200,00R$  73.200,00R$  73.200,00R$  73.200,00R$  

CUSTOS VARIÁVEIS 36.432,00R$  36.432,00R$  36.432,00R$  36.432,00R$  36.432,00R$  

LUCRO BRUTO 52.668,00R$  52.668,00R$  52.668,00R$  52.668,00R$  52.668,00R$  

DESPESAS DO PRIMEIRO ANO 16.795,86R$  - - - -

DESPESAS MENSAIS 5.028,00R$  5.028,00R$  5.028,00R$  5.028,00R$  5.028,00R$  

SIMPLES NACIONAL - 4,5% 7.303,50R$  7.303,50R$  7.303,50R$  7.303,50R$  7.303,50R$  

ISS - 3% 4.869,00R$  4.869,00R$  4.869,00R$  4.869,00R$  4.869,00R$  

DEPRECIAÇÃO 48.225,00R$  4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  

LUCRO OPERACIONAL - LAJIR 13.849,14R$  37.948,50R$  37.948,50R$  37.948,50R$  37.948,50R$  

JUROS 0 0 0 0 0

LUCRO ANTES DO IR - LAIR 13.849,14R$  37.948,50R$  37.948,50R$  37.948,50R$  37.948,50R$  

IMPOSTO DE RENDA PJ - 15% S/ LAJIR 2.077,37R$  5.692,28R$  5.692,28R$  5.692,28R$  5.692,28R$  

REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO 4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  4.822,50R$  

FLUXO LÍQUIDO OPERACIONAL 16.594,27R$  37.078,73R$  37.078,73R$  37.078,73R$  37.078,73R$  

VALOR RESIDUAL - 50% DOS ATIVOS DEPRECIÁVEIS 48.225,00R$  24.112,50R$  

FLUXO OPERACIONAL (PROJETO) 16.594,27R$  37.078,73R$  37.078,73R$  37.078,73R$  61.191,23R$  

(-) PARCELA DO INVESTIMENTO FINANCIADO 65.215,86R$  R$ 27.971,08 R$ 24.684,20 R$ 21.397,32 R$ 18.110,44 R$ 14.823,56

FLUXO DE CAIXA LIVRE (INVESTIDOR) 11.376,81-R$  12.394,53R$  15.681,41R$  18.968,29R$  46.367,67R$   

 

Para melhor compreensão dos dados levantados, utilizou-se os métodos de viabilidade para fim de tomada 

de decisão, analisando separadamente o fluxo de caixa do projeto e o fluxo de caixa do investidor.  

PAYBACK DESCONTADO 

PERÍODO INVESTIMENTO INICIAL FLUXOS VALOR PRESENTE SALDO A RECUPERAR 
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0 -R$                        65.215,86  X X -R$               65.215,86  

1 X 

 R$      

16.594,27  R$ 15.085,70 -R$               50.130,16  

2 X 

 R$      

37.078,73  R$ 30.643,57 -R$               19.486,59  

3 X 

 R$      

37.078,73  R$ 27.857,79  R$                  8.371,21  

4 X 

 R$      

37.078,73  R$ 25.325,27  R$               33.696,48  

5 X 

 R$      

61.191,23  R$ 37.994,94  R$               71.691,41  

Pode-se concluir que o projeto levará 3 anos, 8 meses e 11 dias para retornar o capital investido. 

Analisando o VPL e o VAUE, alcançou-se um resultado positivo, pois ambos apresentaram um valor maior que 

zero.  E TIR e MTIR são maiores que a TMA. 

VPL  R$                      71.691,41  

0 -R$                      65.215,86  

1  R$                      16.594,27  

2  R$                      37.078,73  

3  R$                      37.078,73  

4  R$                      37.078,73  

5  R$                      61.191,23  

TIR 40,07% 

 

VAUE - VALOR ANUAL UNIFORME RESIDUAL 

 Representa a parcela de retorno médio do VPL 

 R$ 18.912,01 

    
     MTIR ou TIRM - TIR MODIFICADA 

 O cálculo da TIRM é utilizado para calcular uma taxa 

de retorno médio do projeto, que elimina os extremos do 

VPL (T.M.A) e da TIR (ela mesma). 27,59% 

PAYBACK DESCONTADO 

PERÍODO 

INVESTIMENTO 

INICIAL FLUXOS 

VALOR 

PRESENTE 

SALDO A 

RECUPERAR 

0 -R$          65.215,86   X  X -R$                65.215,86  

1 X -R$     11.376,81  -R$ 10.342,56 -R$                75.558,42  

2 X  R$      12.394,53  R$ 10.243,41 -R$                65.315,01  

3 X  R$      15.681,41  R$ 11.781,67 -R$                53.533,33  

4 X  R$      18.968,29  R$ 12.955,59 -R$                40.577,74  

5 X  R$      46.367,67  R$ 28.790,67 -R$                11.787,07  

Payback: O financiamento não se recuperará em 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAUE - VALOR ANUAL 

UNIFORME RESIDUAL 

$ 1.930,69 

   MTIR ou TIRM - TIR 

MODIFICADA 

5,37% 

   

VPL -R$ 11.787,07 

0 -R$                      65.215,86  

1 -R$                      11.376,81  

2  R$                      12.394,53 

3  R$                      15.681,41  

4  R$                      18.968,29  

5  R$                      46.367,67  

TIR 5,24% 
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O VPL apresentou um resultado negativo, sendo menor que 0, ou seja, no final de cinco anos, ainda irá 

faltar R$11.787,07 do capital investido para retornar. Os valores anuais uniformes serão de -R$ 1.930,69, isto é, 

menor que zero, não viável por este método. Porém a TIR é maior que a TMA, trazendo 5,24% a mais do que a 

taxa esperada, e TIR modificada também demonstra viabilidade, de 5,37%.  Realizando uma análise de cenários 

para melhor previsão dos resultados, chega-se ao seguinte. 

Período Muito Pessimista Pessimista Esperado Otimista Muito Otimista 

% -20% -10% 0% 10% 20% 

0 -R$           65.215,86  -R$      65.215,86  -R$      65.215,86  -R$       65.215,86  -R$         65.215,86  

1 -R$           13.652,17  -R$      12.514,49  -R$      11.376,81  -R$       10.239,13  -R$            9.101,45  

2  R$           14.873,43   R$       13.633,98   R$      12.394,53   R$        11.155,07   R$            9.915,62  

3  R$           18.817,69   R$       17.249,55   R$      15.681,41   R$        14.113,26   R$          12.545,12  

4  R$           22.761,94   R$       20.865,11   R$      18.968,29   R$        17.071,46   R$          15.174,63  

5  R$           37.094,13   R$       41.730,90   R$      46.367,67   R$       51.004,43   R$          55.641,20  

VPL -R$           12.617,58  -R$      12.202,32  -R$      11.787,07  -R$       11.371,81  -R$         10.956,56  

TIR 4,75% 5,00% 5,24% 5,47% 5,70% 

VAUE -R$ 2.066,73 -R$ 1.998,71 -R$ 1.930,69 -R$ 1.862,67 -R$ 1.794,66 

MTIR 4,92% 5,15% 5,37% 5,59% 5,80% 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo central analisar a viabilidade financeira de um empreendimento 

no setor de serviços de ginástica e musculação, no que se pode concluir que o mesmo apresenta um resultado 

positivo em relação ao fluxo de caixa do projeto, retornando o capital investido dentro de 3 anos, 8 meses e 11 

dias, sobre um valor presente líquido de R$71.691,41. A taxa interna de retorno foi maior que mínima esperada, 

sendo de 40,07%.  

Nessa perspectiva, percebe-se que o fluxo de caixa do investidor não terá um retorno dentro do tempo 

esperado (cinco anos), e não será viável analisando pelo método do VPL. Porém se analisado somente pelo 

método TIR, apresentará viabilidade. 

Acredita-se que este artigo tenha sido de grande relevância, ao proporcionar conhecimento dos métodos 

de viabilidade financeira, oferecendo mais segurança nas tomadas de decisões. 
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