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RESUMO  

 

Em um pet shop espera-se um ótimo tratamento para com os animais, pois, são 
considerados os melhores amigos de todos da família e, hoje em dia, é difícil 
encontrar alguém que não goste dessas criaturas tão amorosas e especiais como 
demonstra uma pesquisa realizada pelo IBGE (2013). Para que se possa entender 
mais sobre o plano de negócio em questão, é preciso entender que este se 
compreende em um setor cuja principal característica é a confiança do cliente, como 
demonstrar-se-á neste estudo a partir de uma pesquisa de mercado, realizada para 
melhor compreensão do aprendizado. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo 
demonstrar a viabilidade do negócio, ou seja, se o investimento acarretará em lucro 
para os investidores. Salienta-se, também, instrumentos de estratégias para chamar 
a atenção do cliente e, consequentemente, gerar lucro para a empresa. Analisar-se-
á ao longo deste trabalho a estruturação de um negócio voltado para uma público 
que se preocupa com seu animal de estimação. Considerando que para se criar um 
vínculo de confiança, deve-se demonstrar a preocupação com o cliente afirmando o 
comprometimento, seriedade e transparência com os animais. Neste plano de 
negócio, apresentar-se-á à empresa a possibilidade de um retorno do investimento 
inicial de 10 meses e 27 dias demonstrado no quadro 2. Com base nas pesquisas 
feitas sobre o plano de negócio, evidenciando uma boa oportunidade de abertura da 
Roi Dog Boutique. 
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INTRODUÇÃO  

 

Não é de hoje que os cães são considerados os melhores amigos do 

homem, e que essa relação de amor e lealdade vem tomando enorme proporção. 

Repletos de qualidades, estima-se que os cães façam parte de 52 milhões de lares 

brasileiros de acordo com a ABINPET (2013), colaborando, assim, para que o Brasil 

esteja entre os cinco maiores países em relação à população de “Pets”5., Esta 

pesquisa aponta também para o faturamento relacionado aos cuidados dos animais. 

Mesmo em épocas de crise econômica, o setor de pets consegue se manter 

praticamente ileso, principalmente quando falamos de seu faturamento.  

De acordo com o Instituto Pet (2017), em uma pesquisa realizada, pode 

comprovar que o segmento neste ramo dos Pets vem crescendo em um ritmo 

acelerado. Juntamente com crescimento em faturamento, aumentou, também, as 

exigências dos consumidores em busca de novidades em relação à alimentação e 

acessórios para seus cães, sem esquecer, a necessidade de possuir confiança nos 

serviços de higiene prestados aos seus animais de estimação.  

A proposta da empresa estará pautada em atender estes animais com 

cuidados à estética como, banho, tosa e hidratação dos pelos e, aindaoferecer – em 

sua loja anexa ao espaço de higienização - produtos de qualidade, dentre estes 

rações, petiscos, acessórios e vestimenta. Tudo isso atrelado a um trabalho bem 

feito e aos carinhos dos cuidadores. Todos esses aspectos fazem a diferença na 

escolha das empresas do ramo, além de influenciar no faturamento.  

Diante do exposto, este plano de negócio visa apresentar a viabilidade de 

uma empresa, se ela será lucrativa ou não, elaborando um planejamento cujo foco 

está em oferecer aos clientes um diferencial competitivo centrado no bom 

atendimento e produtos de qualidade para atender a necessidade dos cães e a 

sensibilidades de seus donos. 

 

                                                 
5
 Expressão da língua inglesa que se refere aos animais de estimações inseridos nas rotinas 

domiciliares e no convívio familiar. 



 

 
 

1.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Para a elaboração desse projeto de viabilidade de negócio, voltado a atender 

um nicho de mercado pouco explorado na cidade de Toledo Paraná, nota-se que a 

grande maioria das empresas deste ramo de pet shop trabalham com dois 

segmentos de atuação: gatos e cachorros. No entanto,  a proposta da empresa Roi 

Dog Boutique é de atender especificamente apenas o público que tenha cachorros, 

buscando excelência no atendimento e serviços. 

Como base de dados, houve a ajuda de duas empresas da cidade de Toledo 

que trabalham no ramo de pet shop, umas das empresas de porte menor, focada em 

atender clientes com uma renda mensal menor, empresa se localiza em um bairro 

afastado do centro da cidade. A segunda empresa de porte maior que se localiza em 

um ponto de fácil acesso aos clientes. As informações fornecidas foram de grande 

ajuda para a conclusão do trabalho.  

Para a confirmação que a cidade de Toledo necessita de uma empresa 

direcionada em atender cachorros, foi elaborada uma pesquisa de mercado, com 

perguntas abertas e respondidas através da ferramenta Google Drive. Deste modo, 

participaram da pesquisa pessoas entre as idades de dezenove e setenta e nove 

anos, sob as mais diversas questões, com o intuído de auxiliar nas preocupações e 

dúvidas da Roi Dog Boutique. O resultado da pesquisa é favorável para a 

implementação do negócio.  

Para Kotler e Armstrong (2014) a empresa Roi Dog Boutique, optou pela 

definição estratégica de foco como sua definição de negócio, pois o 

empreendimento atenderá um determinado grupo de clientes, isto é, atender-se-á 

em seu estabelecimento somente cães, de todos os portes e raças.  

Segundo Michael Porter (1986) tal estratégia tem por significado focar em 

um determinado grupo de fregueses, um único segmento de produtos ou, até 

mesmo, um mercado geográfico. Sendo assim, a organização irá atender seus cães 

com banho e tosa, rações e acessórios, oferecendo aos seus donos mais 

confiabilidade através de vídeos feitos no momento da prestação destes serviços 



 

 
 

dos banhos e tosas. Desta maneira é possível que se estabeleça maior tranquilidade 

para com eles. 

O Planejamento estratégico é utilizado pelo gestor, como mecanismo para 

alcançar objetivos traçados. Isto porque, é possível constatar problemas e controlar 

possíveis transtornos que venham a acontecer, problemas estes que possam tirar a 

organização dos trilhos, afetando, assim, a estrutura da empresa. Para Oliveira 

(2001) a estratégia é um jeito, ou, ação formulada e adequada para atingir, de 

formas diferentes, desafios prescritos, no melhor posicionamento da empresa 

perante sua atuação no mercado.  

Tributos Segundo o Portal do desenvolvimento Local (2013) a primeira 

vantagem do simples nacional é a simplificação, pois o Simples Nacional permite é 

responsável pelo recolhimento unificado dos impostos federais, estaduais e 

municipais (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e ISS) e da contribuição 

patronal previdenciária. Por se tratar de algo simples, ao invés de utilizar diversas 

guias, com datas e cálculos diferentes para recolhimento, o empresário efetua 

apenas um pagamento, em todo dia 20 de cada mês, dando quitação a todos esses 

impostos e contribuições. 

Para que o projeto se torne realidade existe a necessidade de estabelecer o 

mínimo que se espera obter de retorno do investimento. A taxa mínima de 

atratividade (TMA) é a taxa de referência para tomada de decisão, na qual o 

administrador ou o investidor está disposto realizar ao investimento, possuindo a 

expectativa de o retorno ser maior ou igual à TMA. De acordo com Megliorini e 

Vallim (2009), a TMA consiste na taxa de retorno que cada investimento deve 

remunerar sobre o capital investido nele.  

TMA pode ser caracterizada como a taxa mínima que o investidor pretende 

obter quando se inicia um investimento, composta por três componentes, custo de 

oportunidade, taxa de risco e a taxa de liquidez. 

Segundo Lima (2007, p.1), taxa de oportunidade do negócio refere-se a uma 

possível perda de rentabilidade à uma determinada escolha em relação à outra. 



 

 
 

A taxa de risco que está diretamente ligada às perspectivas de ocorrência de 

determinado resultado em relação a um valor médio aguardado que, segundo 

Gitman (1994), também pode ser definida como a possibilidade de uma perda 

financeira, no qual, todo ativo com grandes possibilidades de perda deverá ser 

considerado um investimento de risco. Gitman (2004) e Assaf Neto (2008) salientam 

ainda a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações (folga financeira), ou 

seja, sua disposição de realizar suas obrigações passivas. 

Segundo PEREIRA (2003, p.83) o valor presente líquido ou, como também é 

conhecido, VPL, é a diferença entre o valor presente líquido e o custo que o possui 

na data inicial, permitindo uma melhor interpretação dos resultados. 

A TIR é considerada um método eficaz, podendo ser apontada como um a 

taxa de juros esperada, pois mostra o valor real de retorno do fluxo de caixa do 

projeto aceito, enquanto a TMA revela a expectativa de mercado, ou seja, a TIR é 

mais confiável (HOJI, 2003).  

A TIR modificada, é a taxa de desconto na qual o valor presente de custo de 

um projeto equipara-se ao valor presente do seu valor terminal, é um indicador que 

melhor possibilita a análise de lucratividade relativa, se tornando melhor para o uso 

na elaboração de um orçamento de capital. 

 

 A TIR modificada tem uma vantagem significativa sobre a TIR comum. A 

TIRM presume que os fluxos de caixa são reinvestidos ao custo capital, 

enquanto a TIR normal supõe que os fluxos de caixa são reinvestidos a 

própria TIR do projeto. Já que o reinvestimento ao custo de capital é 

geralmente mais correto, a TIR modificada é um melhor indicador da 

verdadeira lucratividade de um projeto. A TIRM também soluciona o 

problema da TIR múltipla (WESTON; BRIGHAM, 2000 p. 546). 

 

Segundo Hoji (2010), VAUE consiste em transformar uma série de valores 

diferentes em valores uniformes, por meio da aplicação de uma taxa mínima de 

atratividade. Este método, além de demonstrar os custos de uma forma uniforme, 

revela, ainda, o valor de retorno uniforme do investimento, que são informações 

relevantes para tomada de decisão. 



 

 
 

O Ponto de Equilíbrio é uma variação que indica aos gestores segurança, 

pois, mostra o quanto será necessário vender para que as receitas se igualem aos 

custos. Gitman (2010) coloca que o Ponto de Equilíbrio é o nível de vendas 

necessário para pagar todos os custos operacionais que a empresa possui.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1  VISÃO, MISSÃO, PROPÓSITOS E VALORES. 

 

A Roi Dog Boutique tem como visão ser reconhecida em Toledo como uma 

empresa séria e que se preocupa com os cachorros, através da excelência em 

atendimento, produtos de qualidade e inovações na empresa. A missão da Roi Dog 

Boutique é oferecer atendimento e produtos de qualidade, reunindo profissionalismo, 

responsabilidade e cuidado para com “o melhor amigo do homem”. O propósito da Roi 

Dog Boutique é com o comprometimento para com os animais, agir a todo o momento 

com empatia, para cada situação, transformando o medo em segurança. Os valores 

da Roi Dog Boutique são: trabalho em equipe; profissionalismo e amor para com os 

cachorros; gestão baseada em ética, competência e inovações; Busca de empatia 

para com as expectativas dos clientes; Profissionalismo e amor para com os 

cachorros. 

Em busca de atingir seus objetivos em curto e longo prazo, tornar-se 

conhecida pela população de Toledo, e reconhecida pelos concorrentes da região, a 

empresa realizará as seguintes estratégias: 

a) Realizará a divulgação em massa do empreendimento, através de redes 

sociais, folhetos de propaganda, jornais e revistas locais;  

b) Participará e patrocinar palestras e eventos voltados ao público alvo;  

c) Estará presente em feiras da cidade de Toledo, buscando divulgar seus 

produtos para o público, como por exemplo, a Feira Shopping Toledo. 

 

 

 



 

 
 

2.2 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 

A TMA estabelecida pelos sócios da empresa Roi Dog Boutique, foi de 18% 

ao ano, dividida pelos 12 meses se obteve uma taxa mensal de 1,5%, sendo esta a 

taxa que analisará a viabilidade econômica, para que o investimento seja 

considerado viável ou não. Consideradera-se uma taxa de retorno favorável para 

que a empresa consiga atingir níveis de lucratividade e que a mesma não perca seu 

tempo e consequentemente dinheiro no plano de negócio.  

Para os outros três componentes que compõem a TMA, começando pelo 

custo de oportunidade ao qual se chegou a uma taxa de 7%, considera 

investimentos que eram possíveis de serem feitos ao invés do investimento no Roi 

Dog Boutique. Já a taxa de risco que chegou a 5% que nada mais é do que o risco 

que esse empreendimento terá após a sua abertura,ou seja, são as incertezas 

referentes aos retornos esperados pelos gestores. E, por último, a taxa de liquidez, 

chegou-se ao percentual de 6% que é a capacidade da empresa honrar os seus 

compromissos financeiros com seus fornecedores. 

 

2.3 VPL 

A análise do VPL demonstrou-se aceitável para o investimento da Roi Dog 

Boutique, pois, obter-se-á um retorno de R$ 20.290,69 no final do período de 12 

meses. Neste caso como o retorno obtido será positivo, condiz que o investimento é 

executável, ou seja, ao ser implantando a empresa terá lucro. 

 

2.4 TIR 

Utilizando a planilha de Excel para a obtenção do cálculo correto, demonstra-

se que através da TIR foi possível apontar que o investimento é favorável, 

economicamente atrativo, porque a taxa encontrada é de 3,98% ao mês, maior que 

a taxa mínima de atratividade de 1,50% ao mês. 

 

 



 

 
 

Quadro 1 – Fluxo de caixa utilizado para os cálculos financeiros 
MÊS VALOR 

0 -115.350,46 

1 R$ 10.446,95 

2 R$ 9.944,45 

3 R$ 11.200,12 

4 R$ 12.798,18 

5 R$ 14.109,01 

6 R$ 12.097,61 

7 R$ 9.369,45 

8 R$ 8.953,49 

9 R$ 8.121,93 

10 R$ 15.723,02 

11 R$ 15.464,45 

12 R$ 22.234,05 

TIR 3,98% 

Fonte: Autores do Plano de Negócio (2018) 

 

2.5 MTIR 

É considerada a forma alterada da taxa de retorno que procura corrigir problemas 

relacionados à diferença das taxas reais, despesas com valores negativos e 

aplicações de taxas excedentes existentes no calculo do VPL. 

 

Quadro 2 – Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR) 

MÊS VALOR 

0 -115.350,46 

1  R$        10.446,95  

2  R$           9.944,45  

3  R$        11.200,12  

4  R$        12.798,18  

5  R$        14.109,01  

6  R$        12.097,61  

7  R$           9.369,45  

8  R$           8.953,49  

9  R$           8.121,93  

10  R$        15.723,02  

11  R$        15.464,45  

12  R$        22.234,05  

Taxa Captação 15,00% 

Taxa Aplicação 10,00% 

MTIR 6,86% 
 Fonte: Autores do Plano de Negócio (2018) 



 

 
 

 

 

2.6 VAUE 

 

Quando uniformizamos os valores dos custos fixos e os benefícios dos custos 

anuais, se torna possível realizar a comparação dos mesmos, em um período 

estipulado, o que possibilita uma melhor análise de um determinado projeto. Sendo 

assim, utiliza-se do calculo do VAUE para determinar o quanto o investimento irá 

lucrar. 

A Roi Dog Boutique através do VAUE, equivalente sob o fluxo de caixa 

mensal do investimento, considerando a taxa mínima de atratividade, determinada 

pelos autores do negócio, obteve quanto o investimento lucraria a mais se tivesse 

feito uma aplicação financeira neste caso R$ 1.860,25. 

 

2.7  PAYBACK DESCONTADO, ÍNDICES DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE 

 

A ferramenta payback consiste no o período aguardado para que a empresa 

possa readquirir seu investimento. São analisados os fluxos de caixa líquido 

executado pela empresa.  Essa técnica facilita na gestão do empreendedor, 

podendo assim identificar em quanto tempo o plano de negócio recuperará seu 

investimento. Para o cálculo do payback descontado, os fluxos de caixa são trazidos 

a valor presente, com base na TMA. Para inversão de sinal representa o ponto de 

retorno, ou seja, momento em que o empreendimento terá recuperado o 

investimento. No caso da Roi Dog Boutique o retorno ocorrerá em 10 meses e 27 

dias conforme o Quadro 3. 

 No Quadro 3 também é possível notar  o índice de lucratividade, que 

corresponde a 1,18. O resultado significa que o empreendimento teve para cada 

R$1,00 de investimento e R$1,18 de retorno. Para chegar ao índice de rentabilidade 

diminui-se 1 do ILL encontrado, multiplicando o valor por 100, se obteve assim uma 

TR de 17,59 % como demonstra o Quadro 3 

 



 

 
 

Quadro 3 - Payback Descontado 

Mês Fluxo de caixa Valor Presente Saldo   

0 -R$ 115.350,46 -R$ 115.350,46 -R$ 115.350,46   

1 R$ 10.446,95 R$ 10.292,56 -R$ 105.057,90   

2 R$ 9.944,45 R$ 9.652,69 -R$ 95.405,20   

3 R$ 11.200,12 R$ 10.710,86 -R$ 84.694,34   

4 R$ 12.798,18 R$ 12.058,24 -R$ 72.636,10 10 meses 

5 R$ 14.109,01 R$ 13.096,83 -R$ 59.539,27 27 dias 

6 R$ 12.097,61 R$ 11.063,77 -R$ 48.475,49   

7 R$ 9.369,45 R$ 8.442,12 -R$ 40.033,37   

8 R$ 8.953,49 R$ 7.948,11 -R$ 32.085,26   

9 R$ 8.121,93 R$ 7.103,38 -R$ 24.981,88   

10 R$ 15.723,02 R$ 13.548,01 -R$ 11.433,87   

11 R$ 15.464,45 R$ 13.128,29    

12 R$ 22.234,05 R$ 18.596,28    

TOTAL R$ 150.462,69 R$ 135.641,15    

  ILL 1,18     

  TR% 17,59%     

Fonte: Elaborado pelos autores do Plano de Negócio (2018) 

 

2.8  PONTO DE EQUILÍBRIO  

 

Para calcular o Ponto de Equilíbrio da Roi Dog Boutique, foi utilizado o 

seguinte cálculo mensal: custos fixos sobre a margem da contribuição total, 

multiplicando por 100, assim obteve o percentual. Em seguida multiplicou-se a 

receita do mês pelo percentual para assim, encontrar o Ponto de Equilíbrio total de 

R$ 274.655,94 demonstrado no Quadro 3.  Este total encontrado demonstrará para 

a empresa o valor em dinheiro que será necessário para as receitas se igualarem às 

despesas e custos (fixos e variáveis) e, deste modo, eliminar a possibilidade de 

prejuízo. 

 

 

 

 



 

 
 

Quadro 4 – Ponto de Equilíbrio 

Mês Custo Fixo Margem de Cont. 
C.F / 

M.C.T Receita Mês Ponto de Equilíbrio 

Janeiro 
R$    

15.497,54 R$           33.878,14 46% 
R$         

52.162,56 R$               23.861,74 

Fevereiro 
R$    

15.497,54 R$           35.443,02 44% 
R$         

53.727,44 R$               23.492,44 

Março 
R$    

15.497,54 R$           37.054,84 42% 
R$         

55.339,26 R$               23.144,68 

Abril 
R$    

15.497,54 R$           38.715,02 40% 
R$         

56.999,44 R$               22.816,75 

Maio 
R$ 

15.497,54 R$           39.929,60 39% 
R$         

54.557,14 R$               21.174,80 

Junho 
R$    

15.497,54 R$           37.618,00 41% 
R$         

52.245,54 R$               21.523,67 

Julho 
R$    

15.497,54 R$           34.727,98 45% 
R$         

49.355,52 R$               22.025,16 

Agosto 
R$    

15.497,54 R$           28.957,45 54% 
R$         

47.241,87 R$               25.283,06 

Setembro 
R$    

15.497,54 R$           33.681,63 46% 
R$         

51.966,05 R$               23.910,54 

Outubro 
R$    

15.497,54 R$           36.337,07 43% 
R$         

54.621,49 R$               23.295,73 

Novembro 
R$    

15.497,54 R$           41.707,52 37% 
R$         

59.991,94 R$               22.291,60 

Dezembro 
R$    

15.497,54 R$           44.707,12 35% 
R$         

62.991,54 R$               21.835,76 

Total 
R$  

185.970,48 R$         442.757,37 42% R$   651.199,77 R$            274.655,94 

Fonte: Autores do Plano de Negócio (2018) 

 

2.9  TRIBUTAÇÃO 

 

Para que a empresa se enquadre no Simples Nacional, a mesma deve faturar 

entre R$ 3.600.000,01 e R$ 4.800.000,00 anualmente, não podendo ultrapassar o 

teto estabelecido. Desta forma optou-se pelo Simples Nacional, sendo a menor 

carga tributária para o enquadramento da empresa Roi Dog Boutique, sendo que a 

mesma se enquadra no faturamento. 



 

 
 

 

Quadro 5 – Tributação (Janeiro-Junho) 

SERVIÇO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 
RECEITA  R$       52.162,56   R$         53.727,44   R$         55.339,26   R$         56.999,44   R$         54.557,14   R$         52.245,54  

Venda  R$       25.330,56   R$         26.090,48   R$         26.873,19   R$         27.679,39   R$         26.604,46   R$         25.529,53  

Serviços  R$       26.832,00   R$         27.636,96   R$         28.466,07   R$         29.320,05   R$         27.952,68   R$         26.716,01  

 Receita bruta acumulada           52.162,56           625.950,72           635.339,98           644.917,03           654.686,08           654.686,00  

Alíquota Efetiva (V)  2,64% 5,73% 6,14% 6,17% 6,19% 6,19% 

Alíquota Efetiva (S)  6% 10,68% 10,72% 10,76% 10,81% 10,81% 

DAS             2.278,65                4.446,03                4.702,18                4.864,30                4.668,05                4.467,85  
Fonte: Autores do Plano de Negócio (2018) 

 
Quadro 6 - Tributação (Julho-Dezembro) 

  JULHO AGOSTO  SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
RECEITA  R$         49.355,52   R$         47.241,87   R$         51.966,05   R$         54.621,49   R$         59.991,94   R$         62.991,54  

Venda  R$         24.253,05   R$         23.040,40   R$         25.344,44   R$         26.611,66   R$         29.272,83   R$         30.736,47  

Serviços  R$         25.102,46   R$         24.201,46   R$         26.621,61   R$         28.009,82   R$         30.719,11   R$         32.255,06  

 Receita bruta acumulada           650.062,74           641.806,10           632.443,14           631.459,75           633.859,56           651.199,77  

Alíquota Efetiva (V)  6,18% 6,16% 6,14% 6,14% 6,14% 6,18% 

Alíquota Efetiva (S)  10,79% 10,75% 10,71% 10,71% 10,72% 10,79% 

DAS               4.205,99                4.021,42                4.407,16                4.631,51                5.090,53                5.380,71  
Fonte: Autores do Plano de Negócio (2018) 



 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para a elaboração deste Plano de Negócio, obteve-se uma relação com a 

comprovação da viabilidade da abertura de uma loja diferenciada para atendimento 

a cães, juntamente com a disponibilidade da prestação de serviço em banhos e tosa 

para os mesmos. Sendo a prestação de serviço a maior geração de lucro para este 

negócio.  

Mediante diferentes análises utilizadas no plano de negócio, os resultados 

demonstram viabilidade de implantação do projeto. A conclusão está pautada nos 

resultados das análises financeiras realizadas, que são indispensáveis para aferir 

acerca dos resultados esperados sobre o investimento realizado. Assim, considera-

se que o plano de negócio é capaz de gerar maior segurança aos investidores, de 

modo que este instrumento permite demostrar um “futuro” a partir de um cenário 

planejado.  

De forma geral, a elaboração deste Plano de Negócio permitiu aos seus 

autores refletir sobre o papel de um Administrador, compreender as dificuldades e 

vivenciar os desafios da profissão, permitindo, também, colocar em prática alguns 

dos mais importantes conhecimentos adquiridos durante o curso, deste modo, 

possibilitando verificar a viabilidade do negócio proposto. 
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