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RESUMO 

 

O turismo para a terceira idade se tornou algo importante para a sociedade, havendo uma 

demanda crescente no Brasil. Muitos idosos atualmente dão prioridade para viagens, assim 

eles saem da rotina, se movimentam, conhecem novos amigos e lugares diferentes 

aproveitando cada momento para se divertir e viver de forma saudável. Diante disso, este 

projeto teve por objetivo estudar o público alvo da empresa Senhores Tur, realizando 

projeções financeiras, nas quais foram calculados todos os custos, despesas, impostos, 

projeções de vendas, necessidades de capital e em  quanto tempo haverá um retorno para os 

socios e associonistas sobre o investimento realizado. A metodologia utilizada foi o estudo 

exploratório com apresentação de forma descritiva e análise dos inventários. A análise teórica 

se baseou em conceitos de viagens de turismo, sua necessidade em atender o público da 

terceira idade e também a importância de um atendimento especializado com funcionários 

competentes. Conclui-se, preliminarmente, que para atuar no ramo de turismo é necessário ter 

a percepção exigindo adaptações e serviços personalizados para fidelizar o público, realizando 

o que foi planejado e obtendo resultados esperados para o futuro. 
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INTRODUÇÃO  

 

A terceira idade corresponde há uma grande porcentagem da população. A cada ano 

vem se transformando em um público desejado pelo comércio tradicional, mas também pelas 

agências de turismo, e vários outros segmentos no mercado. Com facilidade em obter 

descontos, promoções, atendimento diferenciado e facilidades de pagamentos para idosos, 

muitas empresas que prestam serviços para faixa etária, investem em inovações oferecer 

maior tranquilidade e conforto, principalmente em momentos de passeios e turismo. 

Cabe ressaltar que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE (2012), no Brasil há 20.060.000 (vinte milhões e sessenta mil) idosos, e deste total 

cerca de l.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitam no Paraná. Em Toledo, região oeste 

do estado, este número é de 11.975 (onze mil, novecentos e setenta e cinco) idosos, 

considerando o recorte pela idade de 60 e 75 anos o número de idosos é de 8.892 (oito mil 

oitocentos e noventa e dois). 

Para quem quer curtir a vida viajando é necessário sempre estar atento e se organizar 

antecipadamente, para que não haja imprevistos na momento da viajem. Conferir a 

documentação ou até mesmo os cartões de vacinas e também levar receitas e remédios 

necessários, são precauções comuns hà pessoas nesta faixa de idade e que devem ser incluídas 

como critérios nas empresas ao realizarem o plano de negócio. 

O trabalho com pessoas idosas requer muita atenção. Um dos problemas está em relação 

a locomoção e as barreiras arquitetônicas, que muitas vezes impede a mobilidade. Outro fator 

de alerta, é em relação a saúde dos idosos, pelo fato de não estar em lugares próximos a suas 

moradias. Sendo assim, a empresa se encarregará de aplicar medidas preventivas antes de 

realizar as viagens. 

No projeto os objetivos vão nortear a administração presente, seguindo em uma ordem 

cronológica. Após a abertura da empresa, nos três primeiros meses a equipe de atendimento 

ao cliente deverá coletar 5.000 pré-cadastros, além de realizar constantes treinamentos e 

capacitações para todos os funcionários, em intervalo de três meses. No primeiro ano será 

necessário que a organização consiga atingir  quatro  viagens por mês. Já no segundo ano o 

objetivo é ser referencia nas viagens da terceira idade. 

Sendo assim no projeto foi estruturado todos pilares que uma organização necessita para 

abertura e continuação no mercado. Estabelecendo todos os pilares da empresa, como toda 

parte estratégica, valores da organização, marketing, gestão financeira, elaboração dos 



 

 

 

serviços que serão prestados, juntamente com custos respectivos, projeções de venda e a 

viabilidade do negócio. Para elaboração destes itens foram inspirados em autores que são 

especializados nas áreas, sendo apresentadas na fundamentação teórica. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 O plano de negócios elaborado foi idealizando a abertura de uma empresa de turismo, 

denominada ´´Senhores Tur´´, com localização prevista para a cidade de Toledo/ PR, nas 

proximidades do clube olímpico, local que proporciona um grande número de 

idosos, havendo eventos disponíveis para terceira idade nas quartas- feiras e todos os finais de 

semanas.  A empresa será destinada exclusivamente para este tipo de público, terá de ser 

realizado treinamentos especializados, enfermeiros capacitados, para viagens de longo 

período de distância, e com motoristas terceirizados.   

 

 

A elaboração dessa pesquisa teve como base a observação do cenário econômico e 

cultural no município de Toledo/PR, identificou-se que o ramo de atuação já é existente, 

porém é nova no segmento específico, destinado somente a terceira idade. Foram obtidas  

informações sobre os preços de viagens, as projeções estabelecidas, dentre outros. Buscou-se 

também motoristas terceirizados, e enfermeiros capacitados para lidar com qualquer tipo de 

emergência durante as viagens. Contudo, o crescimento diante da projeção é significativo e o 

resultado é positivo perante o público, que foi escolhido, obtendo assim, conhecimento pelo 

serviço diferenciado. Diante disto, analisou-se que os idosos são bastante cuidadosos consigo, 

e zelam pelo seu bem estar, aumentando seus ciclos de amizades e buscando conhecer lugares 

que ainda não conhecem. 

A implantação de um projeto de empresa inicia por definir seu planejamento, , missão, 

visão e valores, Para Oliveira (2004) a missão é a razão de a empresa existir, qual o objetivo 

de ela estar na sociedade, ou o que diferencia ela das outras empresas que estão no mercado. 

Deve-se responder que visão é a forma como a empresa caminha, seu direcionamento e 

trajetória. É a imagem do futuro que se deseja alcançar, através da missão, do foco e do 

trabalho. Já a visão, conforme Costa (2003) a visão mostra a autoimagem da organização, 

como gostaria que ela fosse no futuro, aonde a empresa pretende chegar depois de alguns 

anos.  Para Costa (2003) os valores da empresa são as qualidades que nela existem, caminhos 

que levam a empresa a exercer a sua missão e chegar a sua visão.  



 

 

 

A escolha da estratégia é de suma importância, Segundo Kotler e Keller (2006), nas 

definições estratégicas os clientes têm a existência de necessidades diversas, concordando 

com um preço mais alto para que a empresa possa atender essas necessidades, o nicho 

costuma atrair outros concorrentes e também gera receitas através da especialização. 

Toda organização deve ter um Regime Tributário que é o conjunto de leis que 

regulamenta a forma de tributação da pessoa jurídica. Existem três regimes de enquadramento 

tributário que variam de acordo com faturamento anual, o simples nacional, lucro presumido e 

lucro real, para empresa com respectivo faturamento em até 4,8 milhões(ano), até 78 

milhões(ano) e acima de 78 milhões(ano).  

Após elaborar o planejamento estratégico de uma empresa, é preciso analisar a sua 

viabilidade econômica, alguns aspectos conforme Gitman (2010) destaca que  o orçamento de 

capital é um método de analise e seleção, de determinados investimentos pertinentes ao longo 

prazo, tendo relação com o objetivo organizacional de impulsionar a riquezas dos 

proprietários. 

Antes de investir em algum produto ou serviço é necessária a utilização da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA), que é uma taxa de juros que representa o mínimo que um 

investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa se 

propõe a pagar quando faz um financiamento. Conforme Kassai, et al. (2007), entende-se por 

TMA a taxa mínima a ser alcançada em determinado projeto; caso contrário, o mesmo deve 

ser rejeitado. Considerando assim três aspectos, para a realização da mensuração do valor da 

taxa, sendo o custo de oportunidade, liquidez e risco. 

De acordo com Gitman (2010), o valor presente líquido representa o valor do dinheiro 

em determinado tempo, é visto como um método usado no orçamento de capital. Os métodos 

desse modo descontam de alguma forma os fluxos de caixa da empresa a uma taxa definida. 

Após definir a TMA, é possível calcular qual será a taxa interna de retorno a Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Kassai, Casanova, Santos Neto (2007), afirmam que a Proposta da 

TIR Modificada, é um fator muito apreciado pelos profissionais, podendo-se estabelecer 

modificações, em sua forma de cálculo, para eliminar falhas existentes do financiamento de 

capital e do reinvestimento dos lucros.  

Segundo Kassai et al. (2007), a TIR é uma das maneiras que se usa para avaliar as 

propostas de investimentos de capital. Pode se dizer que é a taxa que produz um (Valor 

Presente Líquido) VPL igual a zero. Sendo assim, a TIR é a taxa de desconto que faz a soma 

dos fluxos das entradas seja igual ao das saídas que acontece na empresa. 



 

 

 

Outro método utilizado é o VAUE, o valor anual uniforme equivalente, com o objetivo 

de ganho, de determinados investimentos, Kassai et al. (2007) relata, que VAUE é um método 

que baseia- se em obter um valor médio constante dos fluxos de caixa positivos para compará-

lo com o valor médio dos fluxos de caixa negativos. 

 Ao se analisar a implantação de um empreendimento é de suma importância avaliar o 

período de retorno do investimento desejado, sendo utilizado então, o método do Payback 

Descontado, Conforme Kassai et al. (2007) afirma que, o Payback descontado é similar ao 

Payback original, mas baseia-se em valores descontados, por mais que o payback seja mais 

conhecido, o Payback descontado busca análises mais elaboradas. 

O índice de lucratividade é uma ferramenta que possibilita, a verificação dos resultados 

obtidos através das operações da empresa como um todo, De acordo com Kassai et al. (2007)  

o índice de lucratividade é um indicador de projetos, podendo ser aceito ou rejeitado. Sendo 

avaliado por meio do valor presente dos fluxos de caixa negativos. Mostrando o retorno para 

cada $ 1,00 que é investido, em moeda alterada pela taxa de atratividade.  

A Rentabilidade nada mais é do que avaliar o lucro das operações, Conforme Padoveze 

(2010) a rentabilidade é o retorno sobre o capital investido em determinado ativo financeiro, 

conjuga os conceitos de produtividade financeira do investimento, da lucratividade das vendas 

e da estrutura de capitais. Para adquirir maior rentabilidade do capital próprio é necessário o 

maior giro do ativo possível, a maior lucratividade líquida sobre as vendas e menor 

participação do patrimônio líquido possível sobre o ativo total. 

Segundo Padoveze (2010) afirma que o ponto de equilíbrio é uma variável de suma 

importância a ser utilizada, pois mostra o quanto é necessário para que as receitas superem as 

despesas e custos, a partir dos volumes adicionais de produção ou venda, a empresa passa a 

ter lucros, é o ponto no qual o total da margem de contribuição da quantidade 

vendida/produzida se iguala aos custos e despesas fixas. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

2.1 MISSÃO, VISÃO, VALORES  

 

A empresa e turismo Senhores Tur, tem como missão: conquistar novos clientes, manter 

clientes fiéis oferecendo praticidade e conforto nos momentos de lazer, garantindo a 

segurança e tranquilidade de quem utiliza os serviços. Tendo como visão: Ser referência na 

cidade de Toledo/PR e região e também para a terceira idade que procura por empresas bem-



 

 

 

sucedidas no mercado. Visa a abertura de uma filial, em um período máximo de 3 anos em 

algum dos municípios próximos. Os valores da agência Senhores Tur são: Tratar bem seus 

clientes e colaboradores, com respeito e ética, isso é fundamental para o crescimento da 

agência de turismo, cativando assim os idosos com total educação e compreensão perante a 

empresa. 

 

2.2 DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

A estratégia é baseada no foco que a empresa tem que é atender em especial a terceira 

idade, por ser um público que está crescendo constantemente e estão ativos no mercado 

comercial de vendas e de serviços. Trata-se de um público com potencial interesse e 

disponibilidade para viagens e passeio. Apresentando várias promoções para os clientes, como 

por exemplo, no dia das crianças oferecer viagens em que possam levar um neto para um 

passeio. 

As Estratégias competitivas são importantes para a organização, pois com estratégias 

bem definidas podem criar condições de mercado que impulsione determinada organização 

frente as demais no mesmo segmento., Uma agência de turismo deve trabalhar com um 

método diferenciado. A estratégia é baseada no foco. Uma empresa que atende em especial a 

terceira idade, deve contar com atendimento especializados. Como por exemplo: enfermeiros 

nas viagens, pois é um público que vem crescendo constantemente no mercado, tendo eles 

interesses e disponibilidade no seu tempo. Apresentando várias promoções para os clientes, 

como por exemplo, no dia das crianças oferecerem viagens em que possam levar um neto para 

um passeio. 

 

2.3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 A empresa Senhores Tur baseado na Lei Complementar 155/2016 e Resolução 

135/2017 do Simples Nacional e relacionado com estimativa de faturamento é uma empresa 

de pequeno porte na qual receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 tendo como vigência Anexo III - Serviços e Locação de Bens Móveis. 

Utilizando formula do Anexo III: receita brutal total (últimos 12 meses)x alíquota 

nominal – parcela a deduzir/ Receita brutal total (últimos 12 meses). Sendo assim calculo 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) na Tabela 1. 

 



 

 

 

Tabela 1 - Cálculo do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. 

Mês Margens de Contribuição  Faturamento Acumulado  DAS 

Jan 9.048,09 9.048,09 542,89 

Fev 34.090,33 108.577,11 2.045,42 

Mar 23.613,52 258.830,54 1.790,79 

Abr 30.623,80 267.007,76 2.356,34 

Mai 35.110,02 292.127,21 2.807,37 

Jun 24.445,73 317.965,82 2.018,31 

Jul 15.782,47 313.862,97 1.296,97 

Ago 28.236,56 296.081,06 2.269,85 

Set 17.572,27 301.425,78 1.422,43 

Out 30.623,80 291.363,72 2.446,08 

Nov 35.110,02 298.975,90 2.833,14 

Dez 13.580,96 310.098,12 1.111,14 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

2.4 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 

A TMA é o percentual mínimo a ser alcançado de um determinado projeto. Esta taxa é 

utilizada como referência em outros cálculos de viabilidade do negócio, como por exemplo 

valor presente líquido e taxa interna de retorno. A TMA é soma de taxa de liquidez, risco e 

oportunidade. 

A TMA foi é baseada na capacidade da empresa em pagar suas contas e obrigações, 

sendo em curto prazo e longo prazo. A Senhores Tur terá mais necessidades de capital nos 

primeiros meses, pelo motivo do parcelamento de vendas, que tende a se estabilizar até o final 

do primeiro ano de operações, sendo assim o percentual estipulado de liquidez é 5% ao ano. 

A taxa risco é relacionada risco que o gestor financeiro possivelmente enfrentará ao 

iniciar as atividades da empresa, sendo visualizado o mercado, concorrentes, fornecedores. Na 

empresa Senhores Tur por ser um ramo já existente, mas um público de clientes diferenciado, 

foi considerado taxa de risco de 10% ao ano. A taxa de custo de capital é o retorno exigido 

para o investidor e acionistas, o percentual definido foi de 7% ao ano. Com a somatória dos 

três itens apresentados, a TMA é de 22% ao ano e 1,83% ao mês. A Tabela 2 refere-se ao 

fluxo de caixa mensal para elaboração do VPL, VAUE e TIR. 

Tabela 2 – Previsão de  Fluxo de Caixa. 

FLUXO DE CAIXA 

0 -R$60.282,52 

1 R$108,31 



 

 

 

2 R$48,65 

3 R$122,30 

4 R$781,96 

5 R$5.996,52 

6 R$19.639,89 

7 R$4.670,67 

8 R$15.602,67 

9 R$21.824,36 

10 R$9.017,06 

11 R$8.308,05 

12 R$8.678,77 

Fonte: Elaborado pelos autores(2018) 

 

2.5 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

Para cálculo do VPL foi utilizado planilhas do Excel, informando fluxo de caixa, 

investimento inicial, taxa mínima de atratividade mensal. De acordo com a projeção, o VPL 

da Senhores Tur seria de R$ 21.239,56, sendo maior que zero e, dessa forma, recomendando o 

aceite do projeto, ou seja, após 12 meses de atividade, além de pagar a TMA de 1,83% ao mês 

e o investimento inicial, sobrará R$ 21.239,56 ao caixa da empresa. 

 

2.6 TIR E TIRM 

 

 Para calcular a TIR foi utilizado planilhas do Excel, com a função TIR, selecionando o 

investimento inicial juntamente com os lançamentos mensais do fluxo de caixa apresentados 

na Tabela 2, posteriormente selecionando a taxa de TMA 1,83% ao mês. Para que o projeto 

seja viável a TIR deve ser maior ou igual a TMA. O valor da TIR foi de 5,66% ao mês, e 

resultado da MTIR de 4,43%, o valor da TMA 1,83% ao mês, considerando projeto viável. 

 

2.7 VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE 

 

Para calcular foi utilizado planilhas no Excel, evidenciando o Valor Presente Líquido, 

TMA, período de análise. O valor do VAUE obtido foi R$1987,90, sendo viável pois é maior 

que zero. 

 

 



 

 

 

 

 

2.8 PAYBACK DESCONTADO 

 

 Para calcular PayBack Descontado foi utilizado planilhas no Excel, informando o 

investimento inicial, valor presente, TMA mensal, período analisado. O Payback  responde 

quanto tempo será preciso para que a empresa pague o investimento inicial. O Payback da 

Senhores Tur acontecerá em nove meses e um dia. A Tabela 3 refere-se o Payback 

Descontado. 

 

Tabela 3 – Payback Descontado 

PAYBACK DESCONTADO 

0 -R$       60.282,52   VP - VALOR PRESENTE   SALDO    

1  R$            108,31   R$            106,36  -R$       60.176,16    

2  R$              48,65   R$              46,92  -R$       60.129,24    

3  R$            122,30   R$            115,82  -R$       60.013,42    

4  R$            781,96   R$            727,15  -R$       59.286,28    

5  R$         5.996,52   R$         5.475,82  -R$       53.810,46    

6  R$       19.639,89   R$       17.611,62  -R$       36.198,83    

7  R$         4.670,67   R$         4.112,91  -R$       32.085,92    

8  R$       15.602,67   R$       13.492,09  -R$       18.593,83    

9  R$       21.824,36   R$       18.532,40  -R$              61,43  9 MESES  

10  R$         9.017,06   R$         7.519,09    1DIA 

11  R$         8.308,05   R$         6.803,14      

12  R$         8.678,77   R$         6.978,76      

Total dos Fluxos  R$       94.799,20   R$       81.522,08      

  ILL 1,352333729     

  TR 35,23%     

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

2.9 INDÍCE DE LUCRATIVIDADE 

 

O Índice de Lucratividade (ILL) foi obtido pela divisão total do fluxo de caixa a valor 

presente pelo investimento inicial, tendo como resultado 1,35 (um inteiro e trinta e cinco 

centésimos) sendo viável. Implica em dizer que para cada R$1,00 de investimento o retorno é 

de R$1,35. O resultado pode ser visualizado na Tabela 3. 

 

 



 

 

 

 

 

2.10 TAXA DE RENTABILIDADE 

A taxa de retorno (TR) é diretamente ligada ao Índice de Lucratividade (IL), para obter 

o resultado subtraiu-se 1,00 do IL e o resultado multiplicado por 100, sendo de 35,23%.  

Podendo ser visualizado na Tabela 3. 

 

2.11 PONTO DE EQUILIBRIO OPERACIONAL 

 

 Para o cálculo do ponto de equilíbrio utilizando como exemplo o primeiro mês, 

subtraiu-se da receita total mensal R$ 36192,37 pelo total de custo variável mensal 

R$27144,28, obtendo R$9149,09, dividindo-se pelo custo fixo mensal R$6575,00, que 

posteriormente é multiplicado pela receita total mensal R$ 36192,37, sendo encontrado 

R$49805,61. Considerando os resultados da Tabela 4 tería-se o valor mínimo que a empresa 

deve vender em cada mês para não ter lucro nem prejuízo, atingindo seu ponto de equilíbrio. 

Outro ponto observado é de que a organização possui PEO muito elevado e isso se deve ao 

fato que custos variáveis da empresa que são significativamente mais altos que os custos 

fixos.  

 

Tabela 4 – Ponto de Equilíbrio Operacional 

PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL 

JAN  R$                                                 49.805,61  

FEV  R$                                               346.793,92  

MAR  R$                                               166.391,20  

ABR  R$                                               279.851,15  

MAI  R$                                               367.850,41  

JUN  R$                                               178.326,14  

JUL  R$                                               133.792,42  

AGO  R$                                               237.920,98  

SET  R$                                                 92.143,52  

OUT  R$                                               279.851,15  

NOV  R$                                               367.850,41  

DEZ  R$                                                 99.070,08  

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo demonstrou ser uma ótima oportunidade de investimento em relação ao 

mercado  financeiro, pois se trata de um público que vem crescendo gradativamente ao longo 

dos anos, e os idosos estão viajando com maior frequência, seja para lazer, diversão ou 

passeios familiares, de maneira cômoda. Para as empresas que atuam neste nicho de mercado, 

ressalta-se a importância da sociedade com esse público,  já que certas ações comerciais, 

quando bem definidas,  afetam positivamente o  plano de negócio.  

Portanto, conclui-se que a proposta no investimento é viável, tanto do ponto de vista 

mercadológico (mercado, concorrentes, localização) quanto do ponto de vista financeiro. Tais 

afirmações são pautadas nos dados da pesquisas, por meio das análises financeiras realizadas 

e resultados encontrados. 
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