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RESUMO 
 

Através da pesquisa bibliográfica de viabilidade de um projeto de negócio, podemos ver que 
os recursos são escassos, e existem diversas opções para se investir, para isso no momento em 
que se vai fazer um investimento é de extrema importância analisar sua viabilidade da 
maneira mais precisa possível, ou seja, levando em consideração os riscos e os retornos 
esperados de cada investimento, pois é considerado investimento, um sacrifício no presente, 
com o intuito de se alcançar benefícios no futuro. O objetivo é fazer uma análise de 
viabilidade dos novos projetos, garantindo assim que o resultado do projeto seja mais próximo 
do desejado, para isso leva-se em considerações os riscos e os retornos envolvidos. É 
indispensável o uso da análise de viabilidade de projetos. Justifica-se a realização pela 
relevância do tema, pois se compreende que a análise é essencial para um projeto. A 
metodologia deste estudo caracteriza-se em pesquisa bibliográfica no sentido de destacar 
melhor a viabilidade de um negócio da analise de um projeto. Para desenvolver este artigo 
serão utilizadas planilhas que mostrará os seus resultados, se o projeto será aceito ou não. 
Através das análises feitas obtivemos um resultado positivo, que vale a pena ser investido 
nesse projeto de viabilidade. Feito todas as análises possíveis para se ter o resultado de que 
será aceito o projeto, ele terá seu retorno muito rápido e satisfatório.  
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INTRODUÇÃO  

O gestor financeiro tem que primeiramente conhecer o mercado e avaliar os retornos 
oferecidos pelo mercado e seus ricos e entender que o dinheiro sofre alterações de um dia para 
outro o que poderia ser comprado ontem pode ser que hoje não possa mais ser comprado.  
Fazer qualquer investimento sem voltar os olhos para o mercado é totalmente errado, uma vez 
que objetivo de uma organização é maximizar seus lucros. Em geral antes de ser executar 
qualquer tipo de projeto deve ser feito a avaliação do que pode ser conseguido de retorno com 
o mesmo capital que pretende ser utilizado no projeto, ou seja, verificar o custo de 
oportunidade é extremamente importante e indispensável para qualquer análise de viabilidade 
econômica. 

A avaliação de projetos de investimentos engloba diversas técnicas que permitem 
avaliar suas viabilidades, vão ser abordadas no trabalho às técnicas mais utilizadas hoje em 
dia como: o Payback (prazo de retorno do investimento inicial), TIR (taxa interna de retorno) 
e o VPL (valor presente líquido). Durante o processo de avaliação do projeto é preciso ter 
uma taxa  que  sirva  de comparação para determinar se o projeto deve ou não ser feito, essa 
taxa que vamos citar no trabalho sempre a comparando com os critérios de decisão, representa 
um retorno mínimo que o  investidor  pretende  ter  e  que  pode  ser  o  retorno  oferecido 
pelo  mercado  caso  tivesse aplicado o dinheiro.De acordo com  Gitman  (1997),  Finanças  
pode  ser  definida  como  "a  arte  e  a  ciência  de administrar  fundos.  Praticamente, todos 
os indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem. 
Finanças ocupa-se do processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos na 
transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos". Assim, a análise financeira 
fornece os meios para tornar flexíveis e corretas as decisões de investimento, no momento 
apropriado mais vantajoso. Para Gitman (1997), as principais áreas de finanças podem ser 
divididas em duas amplas partes de acordo com as oportunidades de carreira: Serviços 
Financeiros e Administração Financeira. Serviços Financeiros é a área das finanças voltada à 
concepção e à prestação de assessoria, tanto quanto à entrega de produtos financeiros a 
indivíduos, empresas e governo.  

Segundo Gropelli e Nikbakht (1998), para serem bem sucedidos, os administradores 
financeiros têm que se envolver com as mudanças que ocorrem, constantemente, no campo 
das finanças, ou seja, são responsáveis pelo reconhecimento é respostas aos fatores de 
mudanças em todos os ambientes, sejam eles privados, públicos ou financeiros.  

Nesse ponto, vale ressaltar que o gestor Financeiro é uma atividade orientada por 
objetivos.  As ações do gestor financeiro relativas à análise e ao planejamento financeiro, às 
decisões de investimento e às decisões de financiamentos devem ser tomadas visando-se ao 
cumprimento dos objetivos dos proprietários da empresa, seus acionistas. Logo, antes de tudo, 
deve-se entender qual é o objetivo do gestor financeiro, o qual irá gerar uma base concreta 
para a tomada e a avaliação de decisões financeiras. Nos tempos de hoje o que mais se tem é a 
concorrência entre as empresas, tentado sempre uma ganhar mais mercado do que a outra, 
inovando, buscando sempre sair na frente, por exemplo, barateando seu produto, cortando 
seus custos.  

Os empresários se deparam com muitas oportunidades, de conseguir sair na frente da 
concorrência, pode ser através de lançamento de um novo produto, ou investindo em pessoal, 
em estrutura com a intenção de maximizar a produção aumentando a qualidade do produto, 
visando sempre mais lucro e aumentar o desenvolvimento da organização. O gestor tem que 
buscar maneiras para se realizar esses investimentos e assim a empresa sair na frente da 
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concorrência aproveitando as oportunidades, e saber a hora em que se deve utilizar uma 
postura agressiva ou defensiva. Diante da responsabilidade em se fazer nova investimentos, 
novos projetos o trabalho traz o seguinte tema: Análise da viabilidade econômica de novos 
projetos. 

O artigo vai ser realizado baseado em referências bibliográficas, em aulas ministradas,  
a  disciplina  de  elaboração e análise de projetos  sobre  o  tema  de  viabilidade  econômica,  
em pesquisas feitas na internet .Após delimitar o tema a ser abordado vai ser feito estudos 
sobre as técnicas utilizadas como critério de decisão, suas vantagens e desvantagens que 
diferencia uma técnica da outra e um exemplo prático retirado de um livro, com o intuito de 
demonstrar como é  feito na prática à análise de viabilidade. 

Dado a dificuldade de novos empresários utilizarem o capital de maneira correta e no 
tempo certo, o trabalho visa ajudar os gestores a realizarem uma análise da viabilidade de um 
novo projeto nas suas organizações. Dessa forma, o estudo vai ajudar não só o administrador, 
mas também os estudantes e os leitores para que antes de aplicarem o dinheiro em um projeto, 
vão passar a utilizar os conceitos apresentados no trabalho e assim aumentar seus lucros e 
suas satisfações a hora de se investir em um projeto. 

O fluxo de caixa mostra em alguns casos em que a empresa, devido sua política ou de 
acordo com o ramo em que atua, situações em que os recebimentos são posteriores aos 
pagamentos,  ou  seja,  antes  que  a  empresa  receba  o  que  tem  direito  conseguido  através  
das vendas, por exemplo, ela tem que liquidar suas obrigações e o capital de giro é 
extremamente importante nessa situação, pois com ele a empresa vai conseguir cumprir com 
suas obrigações na  data  do  vencimento  sem  problemas,  mesmo  tendo  que  pagar  antes  
de  receber. Uma administração ruim do capital de giro afeta completamente o fluxo de caixa 
e assim compromete todo um planejamento. 

Nas palavras de Assaf Neto e Eliseu Martins (1988, p.279) Basicamente, o volume de 
capital de giro adequado para determinado negócio é função da política de produção e venda 
adotada, cabendo á administração da empresa adequar-se a esses critérios para delimitar suas 
necessidades de aplicações à curto prazo. 
Fluxos de Caixa: o aspecto ora considerado mais importante na decisão de escolha por um 
projeto é o seu fluxo operacional liquido de caixa. Os fluxos de caixa podem ser apresentados 
sob formas variadas como segue:  
Fluxos de Caixa Nominais: apresentam-se expressos em valores da época de sua realização. 
Fluxos de Caixa Constantes: os valores são apresentados no mesmo padrão monetário, isso 
quer dizer, estão referenciados em moeda de mesma capacidade aquisitiva.  
Fluxos de Caixa Descontados: os valores são descontados para a data presente através da 
taxa de desconto definida para o investimento.  
Eles podem ser também fluxos de caixa convencionais ou não convencionais. O caso 
Convencional, consiste em uma saída inicial (-Si) de caixa seguida por uma série de entradas 
(+E), ocorre apenas uma inversão de sinais. Agora o não Convencional, acontece quando uma 
saída de caixa inicial não é seguida por uma serie de entradas, mas de forma alternada e não 
uniforme, com diversas entradas e/ou saídas, esse caso gera dificuldades na analise e 
avaliação de projetos. 

 Depois de montado o fluxo de caixa do projeto com todos os valores econômicos 
envolvidos, são utilizadas ferramentas de análise de investimento tais como Valor Presente 
Liquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Intersecção de Fisher – TIR x VPL, TIR 
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Modificada (TIRM), Índice de Lucratividades e Taxa de Rentabilidade, Valor Anual 
Uniforme Equivalente (VAUE), Período de Payback. 
  De uma forma geral os investimentos podem ser classificados em duas naturezas 
distintas: Investimento Financeiro refere-se a compras de títulos financeiros e valores 
mobiliários, e Investimento de Capital e representam inversões em ativos que estarão 
vinculados a um processo produtivo. A análise das perspectivas de investimento de capital 
costuma ser chamados de Projetos de Investimentos  
Análise de estimativas futuras de fluxo de caixa  
1° PASSO => Definição do horizonte de análise a ser utilizado. 
2° PASSO => Projetar os fluxos de caixa futuros.  
Três elementos principais: Investimento Inicial (todos os gastos necessários ao 
empreendimento). Fluxos de caixa incrementais ao longo da vida do projeto. Valor Residual 

A representação do fluxo de caixa de um projeto consiste de uma escala horizontal 
onde são marcados os períodos de tempo e na qual são representadas com setas para cima as 
entradas e com setas para baixo as saídas de caixa. 
Taxa de Mínima Atratividade (TMA): 
Taxa a partir do qual o investidor considera que está obtendo ganhos financeiros. É uma taxa 
a qual se associa a um baixo risco que deve render, no mínimo, a taxa de juros equivale a 
rentabilidade das aplicações no momento. Logo o novo investimento deverá apenas ser 
considerado quando a taxa de retorno for maior que a TMA. 
Payback: 

O método do payback mede o tempo necessário para se ter de volta o capital investido, 
considerando-se a mudança de valor do dinheiro no tempo (efeito do custo de capital). O 
método também é conhecido como Payback descontado. Seu valor fornece indicativo do risco 
do investimento, ou seja, quanto maior for o payback mais tempo será necessário para se obter 
o capital investido de volta e, portanto, maior é seu risco. Por outro lado, projetos de payback 
pequenos são menos arriscados, uma vez que se projeta um período menor de recuperação do 
capital investido e assim fica menos suscetível às flutuações e riscos do mercado. 

Existe também, outra metodologia de payback, denominada payback simples, cuja 
metodologia payback descontado tem como princípio. O payback simples é uma metodologia 
menos desenvolvida que o payback descontado, porém mede de uma forma menos precisão 
tempo de retorno da capital investido. Essa metodologia é utilizada apenas para tomada de 
decisões a priori e sem grandes conseqüências, ou seja, só para efeito de conhecimento ou 
para nortear uma decisão (Silva, 1997). 

Nas palavras de Antonio Zoratto (1990, p.44): 
Sendo talvez o método mais simples de avaliação, o período de “payback" é definido como 
sendo aquele número de anos ou meses, dependendo da escala utilizada, necessária para que o 
desembolso correspondente ao investimento inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e 
superado pelas entradas líquidas acumuladas. 
Valor presente líquido (VPL): 

O VPL é uma técnica sofisticada de análise de orçamentos de capital, obtida 
subtraindo-se o investimento inicial de um projeto do valor presente das entradas de caixa 
descontada a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. Por considerar explicitamente o 
valor do dinheiro no tempo, o valor presente líquido é considerado uma técnica sofisticada de 
análise de orçamentos de capital. Esse tipo de técnica, de uma forma ou de outra, desconta os 
fluxos de caixa da empresa a uma taxa especificada. Essa taxa, freqüentemente chamada de 
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taxa de desconto, custo de oportunidade ou custo de capital, refere-se ao retorno mínimo que 
deve ser obtido por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado da empresa. 
O valor presente líquido (VPL) é obtido subtraindo-se o investimento inicial do valor presente 
das entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. 

Utilizando-se o VPL, tanto as entradas como as saídas de caixa são traduzidas para 
valores monetários atuais. Já que estamos tratando de investimentos convencionais, o 
investimento inicial está automaticamente expresso em termos monetários atuais. Se não for 
esse o caso, o VPL de um projeto deverá ser obtido subtraindo-se o valor presente das saídas 
do valor presente das entradas de caixa. Quando o VPL é usado para tomar decisões do tipo 
“aceitar-rejeitar”, adota-se o seguinte critério. Se o VPL for maior que zero, se aceita o 
projeto; se o VPL for menor que zero, rejeita-se o projeto. Se o VPL for maior que zero a 
empresa obterá um retorno maior do que seu custo de capital. Com isto, estaria aumentando o 
valor de mercado da empresa, e, conseqüentemente, a riqueza dos seus proprietários.  

Nas palavras de Assaf Neto e Eliseu Martins (1988, p.447): 
O valor presente líquido (VPL) é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios 
líquidos de caixa, previstos para cada período do horizonte de duração do projeto e o valor 
presente do investimento. 
Taxa interna de retorno (TIR) 

Outro critério muito utilizado, se não o mais utilizado para se determinar a viabilidade 
econômica de um projeto é a TIR, possui cálculos mais sofisticados, ou seja, é mais 
complicado do que os outros critérios falados acima, a taxa interna de retorno consiste na taxa 
de desconto que faz com que o VPL seja zero, essa  taxa faz com que as entradas futuras de 
caixa se igualem ao desembolso inicial do projeto.Utilizando a TIR como critério de se 
determinar a escolha do projeto, vai ser viável quando a taxa interna do projeto for maior do 
que TMA (taxa mínima de atratividade), se a TIR for menor do que a TMA o projeto não é 
viável, não deve ser realizado. Isso assegura à empresa que o retorno do investimento tem que 
ser igual ou maior do que o retorno mínimo exigido por ela. 

Nessa perceptiva, a IRR se refere à taxa de retorno que iguala o valor presente dos 
fluxos de caixa negativos e positivos de um investimento. Em termos de equação, tem-se: PV 
Entradas de Caixa = PV Custos do Investimento, ou equivalente:  
CFt / (1+IRR)t = 0 ¼(1)  
Sendo: PV Entradas de Caixa: valor presente dos fluxos de caixa positivos; PV Custos do 
Investimento: valor presente dos fluxos de caixa negativos; CFt: fluxo de caixa no período 
“t”. 

Nas palavras de Kassai et al (2000, p. 66),  
Representa a taxa de retorno que iguala, num único momento, os fluxos de entrada com os de 
saída de caixa. 
Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR): 
Trata-se de uma nova versão da TIR, diríamos que foi melhorada, sem os problemas das 
raízes múltiplas e das taxas de financiamento e reinvestimento divergentes da realidade que o 
mercado apresenta. Trazemos todos os valores para o seu PV (-) negativos ou levamos para 
FV os (+) positivos, ou seja, a TIRM é a própria TIR calculado com base no fluxo de caixa, 
modificada de forma adequada financeiramente. Kassai propõem que os fluxos de caixa 
negativos - os investimentos - do projeto deveriam ser descontados a uma taxa de 
financiamento compatível, representada pela taxa média do período do fluxo de caixa mais 
conveniente para reaplicar os lucros gerados a cada ano, obtendo-se um único Valor Presente. 
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 De outra sorte, os fluxos positivos - ou lucros-, segundo esse autor, deveriam ser 
levados ao futuro a uma taxa de reinvesti mento compatível, representada pela taxa média do 
período do fluxo de caixa mais compatível com a captação de recursos financeiros para os 
investimentos, obtendo-se um único Valor Futuro. Índice de Lucratividade e Taxa de 
Rentabilidade: O índice de lucratividade é medido através da relação entre o valor presente 
dos fluxos de caixa positivos (entradas) e o valor presente dos fluxos de caixa negativos 
(saídas), partindo da taxa de atratividade do projeto como desconto. Indica para cada R$1,00 
investido qual será o retorno. O projeto que indique o índice de lucratividade maior ou igual a 
1,00 deve ser considerado atraente. A taxa de rentabilidade (TR%) de um projeto, expressa o 
retorno desse investimento em termos relativos, em porcentagem. Tem como base o índice de 
lucratividade, sendo considerado atraente o investimento que tiver a taxa de rentabilidade 
maior ou igual a zero. 
Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE): 

Esse método consiste em obter um valor médio dos fluxos de caixa positivos para 
comparar com o valor médio dos fluxos de caixa negativos. O VAUE mostra um resultado 
equivalente em bases periódicas como por ano, por exemplo, ao contrario do VPL que 
demonstra o resultado liquido de um fluxo de caixa a valor presente.  
 
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

O artigo vai ser realizado baseado em referências  bibliográficas,  em  aulas ministradas,  
na  disciplina  de  elaboração e análise de projetos  sobre  o  tema  de  viabilidade  econômica,  
em pesquisas feitas na internet .Após delimitar o tema a ser abordado vai ser feito estudos 
sobre as técnicas utilizadas como critério de decisão, suas vantagens e desvantagens que 
diferencia uma técnica da outra e um exemplo prático retirado de um livro, com o intuito de 
demonstrar como é  feito na prática à análise de viabilidade. 

Muitas empresas de hoje em dia não realizam um estudo da viabilidade do projeto em 
que pensam em fazer, analisando seus riscos seus retornos e até mesmo analisando a situação 
do mundo, e após realizarem o investimento, sem qualquer análise da viabilidade, percebem 
que o capital foi mal investido, mal utilizado, ou utilizado no momento em que não era pra ser 
utilizado, desta forma não conseguem o resultados em que foi esperado ou em muitos casos 
ficam com saldos negativos após  terem feito  o  investimento  sem  análise  da  viabilidade 
econômica. Diante das conseqüências de um investimento sem qualquer planejamento o 
problema do trabalho é: Como é feita análise para determinar se um projeto é viável ou não? 
Qual será o momento de se investir? 

 
2 RESULTADOS E DISCUSSÕES   
 

Nosso investimento foi baseado em itens de necessidades básicas, para montagem do 
negócio. Podemos mostrar claramente, item a item, que todos os setores do estabelecimento, 
estão em conformidade com o necessário e fez-se necessário, uma análise minuciosa, para a 
não compra de materiais e equipamentos desnecessários, acarretando assim um custo elevado. 
O valor do investimento inicial necessário para abertura do nosso negócio é de R$ 23.799,00 . 
Este valor divide-se em: 
-Equipamentos: R$ 5.789,00 
-Estoque inicial: R$ 4.490,00 
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-Instalações: R$ 4.700,00 
-Custos: R$ 6.610,00 
-Móveis e utensílios: R$ 2.210,00 

ORÇAMENTO PARA ABERTURA DO SALÃO DE BELEZA 

Tipo Item Qtde  Vlr. Unitário   Valor Total  
Equipamentos Filtro de água 1  R$     950,00   R$       950,00  

Equipamentos System Toshiba MC 752 MP 1  R$     600,00   R$       600,00  

Equipamentos TV LCD 32 Semp Toshiba 1  R$     890,00   R$       890,00  

Equipamentos Frigobar Continental 1  R$     750,00   R$       750,00  

Equipamentos Luminária 4  R$       80,00   R$       320,00  

Equipamentos Espelhos 2  R$     180,00   R$       360,00  

Equipamentos Secador de cabelo 1  R$     230,00   R$       230,00  

Equipamentos Chapinha 1  R$     135,00   R$       135,00  

Equipamentos Escova modeladora 1  R$       98,00   R$         98,00  

Equipamentos Cortador de cabelo 1  R$       56,00   R$         56,00  

Equipamentos Telefone sem fio LG 1  R$     150,00   R$       150,00  

Equipamentos 
Ar Condicionado 9000 BTUs 
Eletrolux 1  R$  1.250,00   R$    1.250,00  

Sub-Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$    5.789,00  
Estoque 
Inicial Shampoo 12  R$         7,00   R$         84,00  
Estoque 
Inicial Condicionador 12  R$         9,00   R$       108,00  
Estoque 
Inicial Creme para cabelo 6  R$       12,00   R$         72,00  
Estoque 
Inicial Produtos para coloração 6  R$       55,00   R$       330,00  
Estoque 
Inicial Produtos para descoloração 6  R$       65,00   R$       390,00  
Estoque 
Inicial Produtos para cauterização 6  R$     105,00   R$       630,00  
Estoque 
Inicial 

Produtos para escova 
definitiva 5  R$     125,00   R$       625,00  

Estoque 
Inicial Produtos para hidratação 6  R$       46,00   R$       276,00  
Estoque 
Inicial Produtos para relaxamento 5  R$       56,00   R$       280,00  
Estoque 
Inicial Produtos para maquiagem 2  R$     180,00   R$       360,00  
Estoque 
Inicial 

Utensílios descartáveis 
diversos (batas,       

  jalecos, lençóis, toucas, luvas, 6  R$       45,00   R$       270,00  



ARTIGO 

 
 

 

etc) 

Estoque 
Inicial 

Utensílios de trabalho 
(tesouras, escovas,       

  
pentes, alicates, bacias, 
toalhas) 2  R$     215,00   R$       430,00  

Estoque 
Inicial 

Creme para massagem 
(esfoliantes,       

  
hidratantes, limpeza, 
massagens) 5  R$     100,00   R$       500,00  

Estoque 
Inicial 

Produtos manicure (esmaltes, 
cremes       

  
esfoliantes, acetona, algodão, 
etc) 3  R$       45,00   R$       135,00  

Sub-Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$    4.490,00  
Instalações Instalações Elétricas 1  R$  2.000,00   R$    2.000,00  

Instalações Placa Informativa 1  R$     600,00   R$       600,00  

Instalações Linhas Telefônicas 1  R$     500,00   R$       500,00  

Instalações Instalações Hidraulicas 1  R$  1.600,00   R$    1.600,00  

Sub-Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$    4.700,00  
Móveis e 
Utensílios Balcão para atendimento 1  R$     750,00   R$       750,00  
Móveis e 
Utensílios Balcão / armário para produtos 1  R$     900,00   R$       900,00  
Móveis e 
Utensílios Cadeiras 2  R$       35,00   R$         70,00  
Móveis e 
Utensílios Bancada de apoio 1  R$     400,00   R$       400,00  
Móveis e 
Utensílios Cadeira para corte de cabelo 1  R$     450,00   R$       450,00  
Móveis e 
Utensílios 

Carrinho de apoio (secador, 
escovas, etc.) 1  R$     200,00   R$       200,00  

Móveis e 
Utensílios Mesa Manicure 1  R$     120,00   R$       120,00  
Móveis e 
Utensílios 

Carrinho auxiliar para 
manicure 1  R$     150,00   R$       150,00  

Móveis e 
Utensílios Lavatório para cabelos 1  R$     600,00   R$       600,00  
Móveis e 
Utensílios Poltronas de espera 4  R$     320,00   R$    1.280,00  
Móveis e 
Utensílios Maca para massagem 1  R$     250,00   R$       250,00  
Móveis e 
Utensílios Revisteiro 1  R$       80,00   R$         80,00  
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Sub-Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$    2.210,00  
Custos Registro empresa 1  R$     550,00   R$       550,00  

Custos Honorários profissionais, taxas 1  R$     680,00   R$       680,00  

Custos Marketing Inicial 1  R$     900,00   R$       900,00  

Custos Água, luz, telefone, internet 1  R$     700,00   R$       700,00  

Custos Salários, encargos 2  R$  1.500,00   R$    3.000,00  

Custos Seguro 1  R$     360,00   R$       360,00  

Custos Higiene, limpeza, manutenção 1  R$     420,00   R$       420,00  

Sub-Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$   6.610,00  

Total Geral >>>>>>>>>>>>>>  R$ 23.799,00  

Capital de Giro para primeiros meses de atividades >>>>>>>>>>>>  R$ 16.800,00  

Total >>>>>>>>>>>>>>>>>  R$ 40.599,00  
Fonte: autoras do trabalho (2015). 
 

ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO 

Ativos fixos Valor 
Vida 
útil Depreciação Depreciação 

      Anual Mensal 

Equipamentos  R$ 5.789,00  10  R$  578,90   R$    48,24  

Moveis e Utensílios  R$    2.210,00  10  R$  221,00   R$    18,42  

Total >>>>>>>>>>>>>>>  R$    66,66  
Fonte: autoras do trabalho (2015). 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS 

Descrição 
Custo Total 
Mensal 

Telefone  R$        88,00    
Honorários contabeis  R$      350,00    
Salários + encargos  R$   2.358,60    
Taxas diversas  R$      100,00    
Serviços de terceiros  R$      859,00    
Depreciação  R$        66,66    
Aluguel  R$      800,00    

Total>>>>>>>>  R$  4.622,26    

Fonte: autoras do trabalho (2015)  
 

 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS VARIÁVEIS 
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Descrição 
Custo Total 
Mensal 

Estoque  R$   4.490,00    
  Marketing  R$      900,00    
  Higiene, limpeza, 

manutenção  R$      420,00    
  Energia Elétrica  R$      480,00    
  Agua  R$      108,00    
  Total >>>>>>>>>>>  R$  6.398,00    
  Fonte: autoras do trabalho (2015)  

 
 
Projeção da Necessidade de Capital de Giro 
 

Com um capital de giro de R$ 16.800,00 para o início das nossas tarefas, diante dos 
recursos do ciclo operacional da empresa. A Necessidade de Capital de Giro é função do nível 
de atividade de uma empresa. Seu aumento tanto pode ocorrer em períodos de rápido 
crescimento como também em períodos de queda nas vendas. 
De acordo com nossas análises, o capital de giro vem crescendo proporcionalmente com o 
aumento dos serviços, devido à previsão de vida do projeto. 
Desta forma fica explícito que o nosso capital de giro será crescente, foi acrescentado este 
capital devido algum imprevisto no salão caso chegar a cair as vendas, o qual seria uma 
reserva a mais. 
 
Projeção do Fluxo de Caixa 
 

Com a nova conjuntura econômica mundial, se exige que o administrador financeiro 
esteja preparado para os novos desafios. Hoje, é preciso gerenciar com competência todos os 
recursos financeiros disponíveis na empresa. Porém só será possível, se for realizado com a 
participação e integração de todos os responsáveis pela empresa. 
Consideramos para a nossa análise que o valor presente líquido (VPL) ou Saldo Final de um 
projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor 
presente de suas saídas de caixa. 

Calculando do valor presente das entradas e saídas de caixa utilizando uma Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA) 10%.  
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Fonte: autoras do trabalho (2015)  
 

Notamos que o nosso investimento será economicamente atrativo a partir de 1 mês e 
19 dias. A boa utilização da ferramenta fluxo de caixa possibilitou o conhecimento do grau de 
dependência financeira da nossa análise, com base na avaliação do seu potencial para geração 
de recursos no futuro para saldar seus compromissos e para pagar a remuneração dos seus 
empreendedores. 

Verificamos que poderemos realizar aplicações a partir do segundo mês, com base na 
liquidez e na rentabilidade. Este fator pode resultar na expansão ou modernização da 
capacidade de produção, lançamento de novas linhas de produtos e crescimento almejado 
dentro de poucos meses. 

 

ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DO SALÃO DE BELEZA  
Descrição de Quant. (estimativa  Valor de venda   Faturamento  

Serviços de atendimento)  Unit.   Total  
Corte 50  R$           30,00   R$    1.500,00  
Escova 175  R$           30,00   R$    5.250,00  
Escova definitiva 20  R$         120,00   R$    2.400,00  
Cauterização 45  R$           70,00   R$    3.150,00  
Hidratação 75  R$           65,00   R$    4.875,00  
Lavagem de cabelo 100  R$           15,00   R$    1.500,00  
Mechas/luzes/balaiagem 50  R$         140,00   R$    7.000,00  
Penteados 50  R$         100,00   R$    5.000,00  
Tinturas 75  R$           40,00   R$    3.000,00  
Reflexo 70  R$           80,00   R$    5.600,00  
Relaxamento 20  R$           80,00   R$    1.600,00  

MÊS Jan Fev Mar  Abr  Mai  
            

PREVISÃO DE 
VENDAS R$  1.879,00 R$    1.879,00 R$    1.879,00 R$       1.879,00 R$ 1.879,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$      31,33  R$        31,33  R$         31,33   R$          31,33   R$       31,33  

RECEITA DE 
VENDAS 

R$  58.865,00  R$ 58.865,00  R$  58.865,00   R$    58.865,00   R$58.865,00  

(-) CUSTOS 
FIXOS 

R$  4.622,26 R$    4.622,26   R$   4.622,26   R$      4.622,26   R$  4.622,26  

(-) CUSTOS 
VARIÁVEIS 

R$ 6.398,00 R$    6.398,00  R$    6.398,00  R$       6.398,00   R$  6.398,00  

(=) LUCRO 
BRUTO 

 R$   47.844,74  R$  47.844,74  R$  47.844,74  R$    47.844,74   R$47.844,74  

(-) IMPOSTOS  R$        796,50   R$      796,50   R$      796,50   R$         796,50   R$     796,50  
(-) ATIVOS 
DEPRECIAVEIS 

 R$          66,66   R$        66,66   R$        66,66   R$           66,66   R$       66,66  

(=) LUCRO 
OPERACIONAL  

 R$  46.981,58   R$ 46.981,58   R$ 46.981,58   R$  46.981,58   R$46.981,58  
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Cuticulação mãos 175  R$             8,00   R$    1.400,00  
Aplicação de esmalte mãos 175  R$             4,00   R$       700,00  
Cuticulação mãos 130  R$           10,00   R$    1.300,00  
Aplicação de esmalte mãos 130  R$             4,00   R$       520,00  
Tratamento de fungo 30  R$           40,00   R$    1.200,00  
Esfoliação 50  R$           12,00   R$       600,00  
Polimento 30  R$           10,00   R$       300,00  
Sobrancelhas 175  R$           10,00   R$    1.750,00  
Sobrancelhas henna 125  R$           15,00   R$    1.875,00  
Maquiagem 50  R$           60,00   R$    3.000,00  
Massagem 75  R$           35,00   R$    2.625,00  

Pacote de noiva 4  R$         680,00   R$    2.720,00  

Total >>>>>>>>>>>>>>>>>  R$  58.865,00  
Fonte: autoras do trabalho (2015). 

 
 

Análise de Sensibilidade 
 
1) Payback é utilizado como referência pra julgar a atratividade relativa das opções de um 
retorno . Quanto mais curto o prazo de retorno do investimento, mais interessante ele se torna 
2) Payback descontado é entendido como payback do fluxo de caixa descontado. O período de 
tempo necessário ao gasto do investimento vai depender da taxa de desconto considerada 
(10%). 
 

CÁLCULO DO FLUXO DO 
INVESTIMENTO 

TMA  
10% 

VPL 
                                               
164.018,04  

 

0 -R$                                 40.599,00    
1 R$                                  46.981,58  

2 R$                                  46.981,58  

3 R$                                  46.981,58  

4 R$                                  46.981,58  

5 R$                                  46.981,58  

6 R$                                  46.981,58  

TIR 114,53%  
Payback 
descontado 1 MÊS 

 
19 DIAS 

PERÍODO FLUXOS  VALOR PRESENTE SALDO 
0 -R$                                 40.599,00   X -R$      40.599,00  
1  R$                                 46.981,58   R$ 42.710,53  R$        2.111,53  
2  R$                                 46.981,58   R$ 38.827,75  R$      40.939,28  
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3 R$                                  46.981,58  R$ 35.297,96  R$      76.237,24  
4 R$                                  46.981,58  R$ 32.089,05  R$    108.326,29  
5 R$                                  46.981,58  R$ 29.171,87  R$    137.498,16  
6 R$                                  46.981,58  R$ 26.519,88  R$    164.018,04  

 4920811,144 
VAUE   
REPRESENTA A PARCELA DE RETORNO 
MÉDIO DO VPL 

 

R$ 37.659,75  
 

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).  
 

44,03%  
Fonte: autoras do trabalho (2015)  
 

Basicamente o VPL e o Payback descontado são a mesma idéia, com respostas 
ligeiramente diferentes. O Payback Descontado é um período de tempo, e o VPL é a quantia 
final de dinheiro que você obteve adicionando todos os fluxos de caixa descontados. Se o 
VPL é positivo, então aprovamos o projeto. Ele mostra que você está fazendo mais dinheiro 
no investimento do que você está gastando no seu custo de capital.  

TIR ou taxa interna de retorno é um índice relativo que mede rentabilidade do 
investimento por unidade de tempo, necessitando para isso que haja receitas de acordo com o 
investimento, se a taxa de retorno for maior que a taxa mínima de atratividade do mercado, a 
alternativa merece consideração. Caso contrário, a alternativa será rejeitada. 
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CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre as perspectivas das orientações de empreendedorismo, o estudo buscou através 
de a interdisciplinaridade acadêmica responder ao problema gerador, que através da análise de 
pesquisa aplicada a abertura de um novo negócio, foi possível constatar que a viabilidade de 
abrir uma empresa no ramo de estética e beleza é positiva. 

Este artigo procurou estabelecer um plano de negócios, a fim de analisar a 
viabilidade de implementação de um Salão de Beleza e estética.  A viabilidade  
 de tal empreendimento foi verificada através da elaboração das diversas etapas.  Visto que 
e empresa buscará ter como clientes potencias a classe média da sociedade, pode-se concluir 
que, o preço de venda dos serviços é altamente competitivo, pois está abaixo dos valores 
praticados por esse segmento do mercado. A análise financeira permitiu verificar a quantidade 
de serviços prestados necessários para os pagamentos dos custos e obtenção do lucro.  

O valor presente líquido e a taxa interna de retorno demonstraram que a empresa 
é economicamente atrativa, visto que atingiu uma TIR de 114,53% e um VPL de R$ 
164.018,04, quando o investimento inicial foi de R$ 40.599,00. Diante dos fatos e da análise 
das expectativas de receita, custos e despesas, realizadas para 1 mês e 19 
dias do empreendimento, bem como a análise dos indicadores de avaliação do negócio 
conclui-se que o mesmo será economicamente satisfatório. Tratando-se de um procedimento 
estético e de beleza o nível de confiança deve ser de 100%, pois o cliente não pode ter 
nenhuma dúvida antes de iniciar o tratamento.  

Um fator que fica evidente e que serve para identificar é a influência sobre a satisfação 
dos clientes, que procuram bom atendimento, qualidade na prestação do serviço, comodidade 
e principalmente preço acessível a todos. Com relação aos objetivos da viabilidade deste 
projeto e um ótimo negócio para se investir, pois seu retorno será rápido e com resultado de 
lucro em pouco tempo de negócio. 
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