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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar o valor que o reconhecimento de uma marca no 

contexto de um estudo de caso em uma empresa do segmento de vestuário feminino na Zona 

da Mata Mineira. Este trabalho também aborda o crescimento do sistema de franquias, sua 

importância, vantagens e analisa a viabilidade financeira para o franqueador e franqueado e o 

Payback. A importância da investigação desse trabalho justifica o porque o valor da marca 

esta associado a vantagens competitivas que as empresas detentoras podem oferecer. Foram 

analisadas duas empresas com marca e sem marca e realizados fluxos de caixas futuros em 

três cenários pessimista, conservador e otimista, chegando a um resultado onde o valor que o 

reconhecimento da marca vem realçar a importância que as empresas com marcas 

reconhecidas apresentam vantagens competitivas no mercado. 

 

Palavras-chave: Franquias. Marcas. Valor. 



  

ABSTRACT 

 

This study aims to identify the value that the recognition of a brand in the context of a case 

study in a business segment of women's clothing in the Zona da Mata Mineira. This paper 

also discusses the growth of the franchise system, its importance, advantages and analyzes the 

financial viability for the franchisor and franchisee and Payback. The importance of this 

research work is justified because the brand value associated with competitive advantages that 

holding companies can offer. We analyzed two companies with branded and unbranded and 

realized future cash flows in three pessimistic scenarios, conservative and optimistic, reaching 

an outcome where the value that brand recognition underlines the importance that companies 

with recognized brands have competitive advantages in marketplace. 

 

Keywords: Franchise. Brands. Value 



  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Evolução do número de unidades de franquias entre 2001 e 2011..................  10 

Figura 2 - Potencial identificação de ativos intangíveis ...................................................  15 

Figura 3 - Prisma de identidade da marca ........................................................................  ................... 16 

Figura 4 - Brand Equity ........................................................................................................................ 19 

Figura 5 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem 

marca – Cenário Pessimista ................................................................................................. 

 

42 

Figura 6 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem 

marca – Cenário Esperado ................................................................................................... 

  

43 

Figura 7 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem 

marca – Cenário Otimista .................................................................................................... 

 

46 

Figura 8 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa 

com a marca – Cenário Pessimista ...................................................................................... 

 

48 

Figura 9 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa 

com a marca – Cenário Esperado ........................................................................................ 

 

49 

Figura 10 - Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa 

com a marca – Cenário Otimista ......................................................................................... 

 

52 



  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Pessimista (assume que todos 

ocorram no final do ano) ..................................................................................  

 

42 

Tabela 2 - Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Esperado (assume que todos 

ocorram no final do ano) ..................................................................................  

 

44 

Tabela 3 - Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Otimista (assume que todos 

ocorram no final do ano) ....................................................................................................  

 

46 

Tabela 4 - Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Pessimista (assume que todos 

ocorram no final do ano) ....................................................................................................  

 

49 

Tabela 5 - Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Esperado (assume que todos 

ocorram no final do ano) ....................................................................................................  

 

50 

Tabela 6 - Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Otimista (assume que todos 

ocorram no final do ano) ....................................................................................................  

 

52 



  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................  9 

2 OBJETIVO ...............................................................................................................  13 

2.1           OBJETIVOS ESPECIFICOS .....................................................................................  13 

3 REVISÃO DA LITERATURA ...............................................................................  14 

3.1 BENS INTANGÍVEIS ...............................................................................................  14 

3.2 MARCAS ...................................................................................................................  15 

3.2.1 Conceito .....................................................................................................................  15 

3.2.2 Importância de avaliação da marca .......................................................................  17 

3.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE MARCA ...........................................................  19 

3.3.1        Método de custo ........................................................................................................  19 

3.3.2 Método de renda .......................................................................................................  20 

3.3.3 Método de mercado ..................................................................................................  21 

3.4 FLUXO DE CAIXA ..................................................................................................  22 

3.4.1 Fluxo de caixas: conceito .........................................................................................  22 

3.4.2 Custo médio ponderado de capital .........................................................................  26 

3.4.3 Custo de capital próprio ..........................................................................................  27 

3.4.3.1 Apuração ....................................................................................................................  27 

3.5 VIABILIDADE FINANCEIRA ................................................................................  29 

3.5.1 Avaliação financeira franquias ...............................................................................  29 

3.5.2 Viabilidade financeira para o franqueador ...........................................................  31 

3.5.3 Viabilidade financeira para o franqueado .............................................................  32 

3.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO ............................................  33 

3.6.1 Valor presente líquido .............................................................................................  33 

3.6.2 Payback .....................................................................................................................  34 

3.6.2.1 Payback simples .........................................................................................................  34 

3.6.2.2 Payback descontado ...................................................................................................  35 

3.6.2.3 Índice de rentabilidade ..............................................................................................  36 

4 METODOLOGIA ....................................................................................................  38 

5 ESTUDO DE CASO .................................................................................................  39 

6 ANÁLISES DOS RESULTADOS ..........................................................................   42 

6.1 FLUXOS DE CAIXA ................................................................................................  42 

6.2 VALOR PRESENTE DOS BENS ECONÔMICOS .................................................    54 

7 CONCLUSÕES ........................................................................................................  55 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................  56 



 9 

1 INTRODUÇÃO 

 

O franchising é uma forma de replicar o sucesso (BOROIAN; BOROIAN, 1992).  O 

sistema de franquias é atraente e interessante tanto sob uma perspectiva profissional, 

refletindo grande interesse pelo meio acadêmico. O franqueador tem um negócio que, além de 

ser bem-sucedido, é replicável. Com tal expectativa, milhares de pessoas no mundo inteiro 

vêm aderindo a essa modalidade de negócio, na condição de franqueados. 

Acredita-se que a rede mundial de franquias possua mais de 1.800.000 unidades, em 

mais de 60 países. Esse sistema portanto vem se apresentando como uma alternativa viável 

para o desenvolvimento econômico (CRETELLA NETO, 2003). 

O sucesso deste tipo de empreendimento depende, além de características operacionais 

da Organização, de adequações ao mercado contemporâneo e características sócio-culturais, o 

que desperta interesse em correlacionar o perfil de casos de sucesso e de insucesso, a fim de 

fornecer dados relevantes para tomadas de decisões. 

 A Associação Brasileira de Franchising (ABF) (2012) anuncia o desempenho do setor 

de franquia no Brasil durante o ano de 2011 e constata que a crise financeira internacional não 

atrapalhou os planos de crescimento das empresas, tanto no Brasil, como no exterior. Em 

2011, o setor faturou R$ 88 bilhões, 16,9% a mais do que em 2010. O número surpreendeu a 

Associação, que havia previsto um crescimento de 17% para o período. A Figura 1 demonstra 

o crescimento do número de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1 – Evolução do número de unidades de franquias entre 2001 e 2011 
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Fonte: ABF, 2012. 

 

A franquia traz muitas vantagens para o franqueador, como a possibilidade de 

expansão do negócio e exposição da marca, estratégia que poderá dar um retorno de 

crescimento rápido por meio de recursos financeiros e humanos de terceiros, administração 

descentralizada e oportunidades de penetração maior no mercado (BRASIL, 2005). 

Mas nem tudo no sistema de franquias são vantagens, a expansão através do sistema 

de franquias gera desafios para o franqueador, como a perda parcial do controle, a perda do 

sigilo e o risco da desistência por parte do franqueado (SEBRAE, 2008). 

Mesmo com os desafios, pode-se observar que esse sistema apresenta uma taxa de 

mortalidade
1
 inferior ao dos negócios independentes. De acordo com Rizzo (2005 apud 

MELO; ANDREASSI, 2010) em empreendimentos maduros, com dez anos de existência, a 

taxa de mortalidade das franquias é próxima a 9%, enquanto em negócios independentes este 

índice é de aproximadamente 80%. 

Segundo dados da ABF (2012), de 2001 a 2012 o número de empreendimentos 

franqueadores saltou de 600 para 2.031, e as empresas franqueadas multiplicaram-se de 

51.000 para 93.098. No mesmo período o total de faturamento subiu para R$ 88 bilhões. O 

cenário futuro aponta na direção de crescimento contínuo. 

                                                        
1
 Taxa de mortalidade é o levantamento de quantas empresas sobrevivem durante um determinado período. 



 11 

Dentre os vários fatores que têm contribuído para o crescimento do sistema de 

franchising no Brasil, pode-se considerar a queda da taxa de juros, que levou grandes 

investidores a buscarem alternativas mais rentáveis do que os investimentos em títulos 

públicos. Além disso, o país está em evidência para os investidores estrangeiros, atraindo um 

grande número de executivos com experiência e potencial de investimento no setor. 

Apesar do grande crescimento do setor, muitas empresas já existentes aderem ao 

sistema de franchising com o objetivo de expansão de suas operações sem análise prévia de 

seu potencial e condições para se tornar uma empresa franqueadora. E desta forma, acabam 

incorrendo em perdas financeiras consideráveis e em muitos casos na falência. Teoricamente, 

para se tornar uma empresa franqueadora é necessária a análise do negócio e a avaliação das 

competências da empresa (NANNI; SILVA; AKABANE, 2006). 

Quando se formata uma rede de franquias deve-se levar em conta uma política de 

investimento que contemple uma elevação na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, a 

partir do elenco de critérios e preferências do franqueador. Se, por um lado, cabe ao 

franqueado efetuar o investimento na unidade de negócio, em contrapartida, o franqueador 

precisará investir na estrutura de suporte ao negócio (SEBRAE, 2008).  

É preciso que seja feito um projeto de investimento a fim de estimar o retorno que esse 

investimento irá gerar, já que este é fundamental para existência e continuidade do negócio. 

Existem diversas teorias que permitem esta avaliação, mas para utilizá-las, devem-se 

conhecer a estrutura do investimento e os principais conceitos dele, como, por exemplo, o 

risco envolvido no projeto, a origem dos capitais a investir e o custo do financiamento.  

Além de fatores internos ao projeto, são necessários conhecimentos dos fatores 

externos, como as alternativas de investimentos disponíveis, a rentabilidade de um 

investimento com risco quase nulo e a inflação esperada no período do investimento. 

A marca é um recurso intangível visto hoje como competitivo e essencial em inúmeras 

situações de negócios, que tem sua importância no centro da publicidade e das vendas desde 

os primeiros estudos em marketing, como fator de sucesso das empresas no mercado.     

Denominamos Bens Intangíveis tudo o que dentro da empresa é imaterial e, apesar 

disso, garante sua diferenciação competitiva e é responsável por valor corporativo aos 

acionistas e stakeholders das organizações. Temos como parte desse conjunto elementos 

como Recursos Humanos, Softwares, Clientes, Patentes, Marcas, Direitos Autorais, 

Tecnologia e Know-How. 

Segundo Rodriguez (2010) as organizações devem observar a estrutura do Modelo de 

Gestão e o primeiro ponto a ser definido é a Missão. Considerando que a organização já esteja 
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operando, ou até mesmo, sendo construída neste momento, é necessário construir uma 

definição clara de qual será a sua Missão. 

Mas para definir a missão é preciso responder as seguintes perguntas: 

a) Qual é o seu negócio?  

Que seguimento de mercado a organização visa a atender; 

b) Tipos de produtos e serviços? 

Onde produto é sempre aquilo que é obtido através de um processo, com objetivo de 

atender a um cliente interno ou externo da organização; os serviços possuem, 

normalmente, um elevado valor intangível.  

Atualmente para uma competição cada vez maior, não será mais suficiente só 

satisfazer as necessidades dos clientes, será necessário, também, superar suas 

expectativas, baseando-se, cada vez mais, na utilização de valores intangíveis, 

principalmente dentro de um acelerado processo de mudança. Neste processo passou-

se do controle de custos, que ocorreu até a década de 70, para a gestão pela qualidade 

total e na década de 90, para valores intangíveis, como, por exemplo, o design de um 

produto. 

c) Quais são os seus clientes? 

A maneira de avaliar o quanto a sua organização conhece o seu cliente é perguntando 

a diferentes pessoas da organização quem são os seus clientes. 

Recentemente, pode-se assim dizer, foram iniciados estudos científicos em busca de 

aprofundar os conhecimentos acerca das marcas, demonstrando que o papel delas não é 

apenas fazer com que uma empresa “seja percebida” no mercado, mas vai muito além: as 

marcas também são ativos financeiros e estratégicos das organizações.  

A gerência de marcas passou a ser considerada uma importante ferramenta do 

marketing. O conceito dela esta cada vez mais forte, através de modernas práticas, com 

objetivos do fortalecimento das marcas frente a um mercado global totalmente competitivo, 

disputado por empresas que surgem a toda hora e possuem suas marcas como cartão de 

visitas. Não podemos nos esquecer ainda que, em certos casos, somente a marca em si é 

comercializada, fazendo-se necessária a compreensão de seus mecanismos de valoração para 

que se possa avaliá-la racionalmente.  

Diante deste cenário uma das questões relevantes em vários segmentos é: como 

valorar a marca em uma organização franqueadora em um segmento específico? 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo desse estudo tem por base obter a valoração de uma marca atuante no 

sistema de franquias no segmento de vestuário feminino. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Realizar um levantamento exploratório das operações das empresas Lotus Acessórios 

e Yasmin Confecções Ltda, ambas do segmento de vestuário feminino, localizadas na Zona 

da Mata Mineira. 

Avaliar o valor da marca de acordo com a metodologia especifica. 

Estimar fluxos de caixa. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 BENS INTANGÍVEIS 

 

Analisando sob ponto de vista econômico, o Ativo Intangível pode ser entendido como 

uma espécie de direito a benefício futuro, mas não identificado na forma de ações ou títulos 

de dívida. Os aspectos contemplados, em primeiro, sobre a caracterização de benefícios 

futuros, demonstram que ele é uma soma de lucros projetados e descontados a uma taxa de 

risco apropriada. Em segundo, do valor total do negócio são excluídos os Ativos Tangíveis 

(ativo fixo e capital de giro). 

De acordo com Naisbitt e Aburdene
2

 (2000 apud ANDRADE; FERREIRA; 

MARQUES, 2012) grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que se 

formam lentamente e uma vez estabelecidas, influenciam-nos por algum tempo. Dessa forma, 

segundo Drucker
3

 (1993 apud ANDRADE; FERREIRA; MARQUES, 2012), provocam 

mudanças de comportamento e promovem o uso intensivo de conhecimento como recurso 

essencial da nova economia e fator de produção decisivo.  

Identificamos também este termo empregado para definir o valor da empresa que 

supera o valor contábil e que tem sua origem fundamental no capital do conhecimento, como 

para Sveiby (1998) que considera as pessoas como sendo os únicos verdadeiros agentes na 

empresa, ou para Edvinsson e Malone (1998) que utilizam o termo Goodwill como sendo o 

resultado das pessoas em uma organização que, com seus esforços direcionados para dentro 

da empresa, criam uma estrutura interna de conhecimento. Na concepção de Williams, Stanga 

e Holder (1989), Goodwill é a capacidade de uma empresa produzir lucros acima do normal.  

Tem-se inúmeros termos aplicáveis aos ativos típicos da era conhecimento tais como 

ativos invisíveis, incorpóreos, capital intelectual, humano, estrutural, Goodwill, super-lucros. 

Na presente pesquisa, utilizar-se-á denominação Ativos Intangíveis. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 NAISBITT, J; ABURDENE, P. Megatrends. São Paulo: Amana-Key, 1990. 

3
 DRUCKER, P. Post-capitalist Society. Oxford. Ed Butterworth-Heinemann, 1993. 
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Figura 2 - Potencial identificação de ativos intangíveis 

 
Fonte: WILLIAMS; STANGA; HOLDER, 1989, p. 624 

 

3.2 MARCAS 

 

3.2.1 Conceito 

 

Segundo Kapferer (2003) a identidade da marca é um conceito recente; para entender 

o significado desse conceito determinante para a gestão da marca, será revisto diferentes 

formas com as quais ele é empregado na linguagem corrente. 

Assim, fala-se de “carteira  de identidade”, documento pessoal e que não pode ser 

cedido a ninguém, que responde, em algumas linhas, a questão: quem sou, qual é meu sobre 

nome, meu nome? Quais são os sinais particulares imediatamente reconhecíveis?  Fala-se 

igualmente de “identidade de opinião” entre várias pessoas, querendo dizer com isso que elas 

têm pontos de vista idênticos, que compartilham a mesma opinião. Em termos 
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comunicacionais, esse segundo uso do termo sugere que identidade é aquilo que parece ter se 

originado de um único emissor, por via da multiplicidade de produtos, ações e mensagens. 

Isso é importante, pois quanto mais a marca se estende, se diversifica, mais os compradores 

têm, por vezes, a sensação de estarem lidando com diferentes marcas, e não com um único 

emissor. Se cada produto, cada ação de comunicação deixa um sulco, o conjunto desses 

sulcos não parece emanar de um mesmo projeto, de uma mesma marca. A identidade coloca a 

questão do traço único e da permanência do emissor, da marca ou das particularidades no 

tempo. 

 

Figura 3 – Prisma de identidade da marca 

 

 

 Fonte: KAPFERER, 2003. 
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A noção original de marca advém do sinal, identificador do proprietário, para designar 

algo de sua propriedade, como bens, animais. Posteriormente, a necessidade de proteção do 

valor patrimonial da marca levou à sua consideração como entidade jurídica, conforme as 

concepções a seguir: 

 DEFINIÇÃO JURÍDICA: “Sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou 

emblemáticos que aplicados, por qualquer forma, num produto ou no seu invólucro, o 

façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes.” (CHANTÉRAC, 1989, p. 46). 

 DEFINIÇÃO DE MARKETING: “Nome, termo, sinal, símbolo, design ou 

combinação dos mesmos, destinada a identificar os bens e serviços de um vendedor ou 

grupo de vendedores, assim como aos diferenciar da concorrência.” (KOTLER, 1994, 

p. 442). 

 

 Stefhen King (1999 apud LINDON et al., 2011, p. 168) afirma: “Um produto é uma 

coisa fabricada numa fábrica; uma marca é qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. 

Um produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única, um produto pode 

desaparecer (perder o seu valor) muito rapidamente; uma marca é eterna”. Já Christopher 

Kenton (2007 apud JORGE, 2010, p. 10) define marca como “[…] uma ideia na mente dos 

consumidores […] e essa idéia é formada pelo que se diz e pelo que se faz.”  

A marca e o produto ou serviço são interpretados como elementos distintos, já que o 

produto seria aquilo que a empresa fabrica e a marca aquilo que a empresa vende. Sendo 

assim a marca é o principal motor de compra na percepção que os consumidores dela formam, 

a partir das ações de marketing desenvolvidas pela empresa. Assim, como principal 

impulsionadora de aquisições, o seu ‘valor’ não pode ser esquecido em uma futura avaliação 

patrimonial no caso de uma negociação. 

 

3.2.2 Importância de avaliação da marca 

 

Importa à organização avaliar sua marca, por vários motivos, segundo relaciona 

Martins (2006), tais como: por ela ser considerada pela contabilidade, já atualmente, como um 

bem intangível; além disso, para ser comprada, para saber como o mercado reage ao seu uso, 

para saber como ela é identificada pelo mercado, para saber como é o posicionamento da 

marca em relação à concorrência.    
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O expediente de avaliação de marcas também se torna extremamente importante para 

o estabelecimento do valor real das ações de uma S.A., de acordo com Marion (2008), nos 

quesitos abertura de capital, emissão de novas ações, cotações e transações com ações já 

colocadas no mercado; também, conforme ressaltado na lei 11.638/07, quando faz ressalvas 

sobre a inclusão da demonstração do valor adicionado, aplicável para companhias de capital 

aberto, que demonstra o valor adicionado por uma Companhia, bem como a composição da 

origem e alocação de tais valores, e também quanto à criação de novo subgrupo de contas, 

intangível, que inclui ágio, para fins de apresentação no balanço patrimonial (BRASIL, 2007). 

Essa conta registrará os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos (como marcas, por 

exemplo) destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade. 

Segundo Aaker (1998) o brandy equity tem o potencial de acrescentar valor para 

empresas, pela geração marginal de fluxo de caixa sob, pelo menos, seis formas, eficiência e 

eficácia dos programas de marketing, lealdade à marca, preços/margens, extensões da marca, 

incremento com trade e vantagem competitiva.  

O conceito de brand equity esta resumido na Figura 4. 

Para Aaker (1998) o valor de uma marca é importante por várias razões; primeiro, 

porque as marcas são comparadas e vendidas: um valor deve ser calculado tanto pelos 

compradores como pelos vendedores. Que enfoque faz mais sentido? Segundo, porque os 

investimentos na marca, de forma a ressaltarem o brand equity, precisam ser justificados, uma 

vez havendo, sempre, usos competitivos dos recursos disponíveis. Uma justificativa de análise 

de resultado é a de que o investimento aumentará o valor da marca. Assim, qualquer indício 

de como a marca deve ser avaliada pode ajudar os gerentes a conduzirem a alocação de 

recursos. Terceiro, porque a questão da avaliação proporciona um insight  adicional mais 

profundo ao conceito de brand equity. 

A melhor maneira de avaliar o brand equity para Aaker (1998) seria o valor presente 

descontado de lucros futuros atribuíveis aos ativos do brand equity. O problema é como 

efetuar tal estimativa; um caminho seria usar o plano de longo prazo da marca. Simplesmente 

descontar o fluxo de lucros que esteja projetado. Tal plano deveria considerar as forças da 

marca e seus impactos sobre o ambiente competitivo. 
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 Figura 4 - Brand Equity 

 
  Fonte: Adaptado de AAKER, 1998. 

 

3.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE MARCA  

 

3.3.1 Método de custo 

 

Também conhecido como Avaliação de Investimento de Marketing mensura o valor 

do bem intangível considerando como base o custo de criá-lo ou recriá-lo, ou seja, ele vale o 

quanto representa o custo de criação ou de sua reposição. No caso de o bem intangível ser 

uma marca considera-se desembolsos históricos para a criação, manutenção e aquisição e de 

acordo com Cravens e Guilding (1999), devem ser analisadas todas as etapas da criação da 

marca, desde os estágios de pesquisa e desenvolvimento do produto, passando pelos testes de 

marketing, pela promoção continuada durante a comercialização, até as melhorias 

desenvolvidas no produto ao longo do tempo. 

Para Malackowski (1999), o custo mais importante deste método, que geralmente é 

desprezado, é custo da perda de oportunidade, isto é, o tempo gasto na reprodução ou 
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reposição do bem intangível, que poderia estar sendo utilizado para as operações normais do 

negócio. Um desafio em utilizar este método é ter certeza que todos os custos de produção ou 

reposição foram incluídos na avaliação. 

Para Seetharaman, Nadzir e Gunalan (2001), este método é muito conservador e provê 

muito pouca informação sobre o futuro. Segundo os autores, contadores estão mais 

familiarizados com este método e acreditam ser o mais apropriado. Sendo o lado, dos 

especialistas em marketing não favorável sobre essa sua utilização, pois acreditam que ele 

falha em capturar o valor agregado do processo de aplicação do gerenciamento estratégico da 

marca. 

O método de custo pode ser usado para calcular o valor de um bem que tenha vários 

substitutos disponíveis no mercado, para complementar a análise de custo para lançamento de 

um novo produto, para comparação com outros métodos de avaliação, assegurar um valor 

mínimo para o bem intangível avaliado. 

Algumas desvantagens são vistas na utilização desse método, ele não incorpora 

benefícios futuros assim como não considera riscos e tendências futuros e mais um desafio, o 

de determinar fatores de obsolência, outra desvantagem é com relação a marcas antigas que 

tem a dificuldade de identificar os custos históricos para a análise o que pode fazer com que o 

cálculo não tenha o resultado correto. 

Segundo Barwise (1989), as abordagens baseadas nos custos para se avaliar uma 

marca não são muito utilizadas, já que as empresas procuram por uma abordagem que 

relacione valores correntes, ao invés de custos históricos, mesmo que ajustados a valor 

presente. 

 

3.3.2 Método de renda 

 

Outro método recomendado para avaliar uma marca, segundo Paixão, Ladeira e Bruni 

(2004), é o método da renda. Este método é focado no potencial futuro da marca, e requer a 

determinação dos ganhos futuros líquidos atribuíveis à marca, descontados a valor presente. 

Estima-se o valor de um bem, ou de suas partes constitutivas, com base na 

capitalização e a taxa de desconto a ser utilizada. Neste caso o valor determinado é chamado 

de valor econômico, e de forma geral qualquer ativo que gere renda pode ser avaliado por este 

método (HIPÓLITO, 2007).  

O método de renda é baseado na ideia de que o valor de um ativo é igual ao valor 

presente dos benefícios econômicos que este ativo oferecerá durante sua existência. O método 
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de renda geralmente se aplica a dois tipos de receitas – aquelas originárias de pagamentos de 

royalty em virtude da licença de determinado ativo e aquelas resultantes de lucros ou 

economia de investimentos ou gastos  decorrentes da propriedade d bem. 

A explanação do significado deste método é muito simples, segundo Loureiro (2004), 

é quanto ganharia determinada empresa possuindo a propriedade industrial e quanto ganharia 

a tal empresa sem a propriedade industrial.  

Neste método, o valor estimado corresponde ao máximo de viabilidade que um 

investidor estaria disposto a pagar pelo bem, nas condições por ele estabelecidas 

(FLORENCIO, 2010). 

Para se analisar o método de renda são necessárias três componentes chaves. O 

primeiro é identificar do fluxo de caixa futuro decorrente do ativo analisado. O segundo é 

saber qual é a duração de tal fluxo de caixa. E o terceiro é o risco do fluxo de caixa 

(LOUREIRO, 2004).  

Tollington
4
 (1999 apud PAIXÃO; LADEIRA; BRUNI, 2004) salienta que se deve 

atentar para o excesso de subjetividade na estimação dos fluxos de caixa futuros e na 

utilização de uma taxa de desconto apropriada, que deve refletir a risco envolvido. 

Uma das maneiras de se estimar os ganhos líquidos ou fluxos de caixa é comparando o 

preço prêmio cobrado por uma marca com o preço de um produto genérico. Este método 

estima o lucro incremental da marca comparando com um produto sem marca, ou equivalente. 

Este processo simplifica a mensuração porque aspectos comuns aos produtos com marca e 

sem marca não precisam ser levados em consideração (PAIXÃO; LADEIRA; BRUNI, 2004). 

Uma das limitações deste método consiste no fato de que nem todos os produtos com 

marca têm similares sem marca passíveis de comparação. Outro problema com este método é 

que comumente o resultado das estimativas de valor não leva em conta custos de produção, 

canal de distribuição ou competitividade dos preços, capturando apenas uma dimensão do 

valor da marca (PAIXÃO; LADEIRA; BRUNI 2004). 

 

3.3.3 Método de mercado 

 

Uma marca poderia também ser avaliada pelo método de mercado, que representa o 

valor real de um bem. A avaliação da marca de uma empresa feita através do método de 

                                                        
4
 TOLLINGTON, T. The brand accounting side-show. The Journal of Product and Brand Management, 

Santa Barbara, v. 8, n. 3, p. 204-217, 1999. 



 22 

mercado possibilita a configuração de dados objetivos, representando também um forte 

indicador de preço. 

Segundo Loureiro (2004), esse método é muito utilizado na substituição de um bem, 

ou seja, é muito utilizado em uma empresa, no momento de uma troca de gestão ou venda da 

mesma, onde, procura-se identificar qual o valor do bem (empresa), para se chegar a um preço 

de venda do mesmo. Esse método permite-nos identificar ao final da análise o preço da 

marca, ou seja, um valor de venda da mesma. 

Para Loureiro (2004), pelo método de mercado o valor de um bem é determinado pelo 

quantum que recentemente foi pago por um bem similar. Portanto, para esse método, o valor 

real de um bem é o quanto os outros estariam dispostos a pagar por ele. 

O método é também muito voltado para a aplicação em propriedades intelectuais, 

portanto, para que o método comparativo não se desvirtue, é preciso se atentar a alguns 

detalhes, pois segundo Loureiro (2004), nem sempre o valor noticiado na operação de venda, 

retrata fielmente o valor do bem negociado. Há hipótese em que o valor pago em dinheiro não 

retrata o valor pago pela propriedade intelectual. 

O autor ainda nos mostra algumas dificuldades que podemos encontrar na aplicação 

do método como a dificuldade de identificar as transações que reflitam a mesma substância 

econômica da operação, a escolha de uma base de cálculo e dos royalties devem levar em 

consideração a situação econômica atual e a dificuldade de achar comparativos para utilizar o 

método, uma vez que, cada propriedade intelectual tem seu valor intrínseco único, de forma 

que não existem duas transações comerciais exatamente iguais (LOUREIRO, 2004). 

 

3.4 FLUXO DE CAIXA 

 

3.4.1 Fluxo de caixa: conceitos 

 

Segundo Cavalcante (2006), o fluxo de caixa é um instrumento de controle que tem 

por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. 

Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e 

saídas), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês, 

etc. 

O fluxo de caixa é um dos instrumentos mais eficientes de planejamento e de controle 

financeiro, o qual poderá ser elaborado de diferentes maneiras, de acordo com as necessidades 

ou conveniências de cada empresa, a fim de permitir que se visualizem os ingressos de 
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recursos e os desembolsos. De acordo com Ferreira (2003) o planejamento do fluxo de caixa é 

de grande importância para a eficiência econômico-financeira e gerencial, quer seja ela para 

empresas de pequeno, médio ou grande porte, por proporcionar uma visão antecipada da 

necessidade de numerários para atender aos pagamentos dos compromissos, considerando os 

prazos para cumpri-los. 

A demonstração de fluxo de caixa pode ser elaborada por dois métodos diferentes, o 

método direto onde se divulga os principais componentes dos recebimentos e pagamentos de 

caixa em termos brutos, pelo ajustamento das vendas, custo das vendas e outras rubricas e o 

método indireto consiste na demonstração dos recursos provenientes das atividades 

operacionais a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens que afetam o resultado, mas que 

não modificam o caixa da empresa, o método mais recomendado é o direto, porém o método 

indireto é o mais utilizado. 

Em uma pequena empresa, devido à simplicidade de sua estrutura, a principal 

contribuição do fluxo de caixa é exatamente na compreensão dos efeitos das decisões 

tomadas, com relação às disponibilidades da empresa. O empreendedor, ao conceder prazo 

para pagamento ou descontos aos clientes, pode gerar a necessidade de captação de recursos 

para pagamento das obrigações e, consequentemente, implicar na gastos com despesas 

financeiras. E isso deve ser considerado o custo da operação, ao calcular-se, por exemplo, os 

preços praticados para vendas a prazo. A contribuição do fluxo de caixa é fundamental no 

entendimento do funcionamento da própria empresa e das implicações das decisões tomadas, 

além disso, através do fluxo de caixa é possível: 

 Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os desembolsos futuros já 

identificados;  

 Calcular os momentos ideais para reposição de estoque ou materiais de consumo, 

considerando os prazos de pagamento e as disponibilidades; 

 Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar 

preços; 

 Saber se é ou não possível conceder prazos de pagamentos aos clientes; 

 Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores, para aproveitar alguma 

promoção; 

 Ter certeza da necessidade ou não de obter um empréstimo de capital de giro; 

 Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa; 

 Saber como utilizar seus recursos por um determinado período; 
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 Verificar sazonalidade nas vendas; 

 Ver a estrutura de custos/despesas fixa; 

 Verificar necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa; 

 Verificar necessidade de uma remuneração pelo trabalho do empreendedor; 

 Ver os feitos dos tributos; 

 

Para elaborar um fluxo de caixa é preciso que a empresa tenha algumas informações 

como:  

 Projeção de vendas, considerando-se as prováveis proporções entre as vendas à vista e 

a prazo da empresa. 

 Estimativa das compras e as respectivas condições oferecidas pelos fornecedores. 

 Levantamento das cobranças efetivas com os créditos a receber de clientes. 

 Determinação da periodicidade do fluxo de caixa, de acordo com as necessidades, 

tamanho, organização da empresa e ramo de atividade. 

 Orçamento dos demais ingressos e desembolsos de caixa para o período. 

 Receitas (com as datas de entrada) e despesas (com datas de vencimento) 

 

Esses dados devem ser os mais corretos possíveis para que o fluxo de caixa elaborado 

esteja bem próximo do real. 

De acordo com Caldas e Carvalhal (2010, p. 6), a Deliberação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) Nº 553 determina que seja feita a divulgação dos ativos intangíveis por 

classe, fazendo a distinção entre os ativos gerados internamente e os outros. As classes de 

ativos intangíveis compreendem: marcas; títulos de periódicos; softwares; licenças e 

franquias; direitos autorais, patentes e outros direitos de propriedade industrial, de serviços e 

operacionais; receitas, fórmulas, modelos, projetos e protótipos; e ativos intangíveis em 

desenvolvimento. A Deliberação também prevê a divulgação dos gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento incorridos como despesas no período. No entanto, investimentos realizados 

pela entidade, que geram o goodwill, não são considerados como ativos intangíveis e, por 

isso, não são passíveis de obrigatoriedade de divulgação. 

Segundo Ormiston e Fraser (2000 apud CALDAS; CARVALHAL, 2010) argumentam 

que, 

                  

Alguns fatos necessários para avaliar uma empresa não estão disponíveis nas 

Demonstrações Financeiras. Entre estes, estão incluídos os intangíveis tais como: 
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relações entre empregados e gerentes, a moral e a eficiência dos empregados, a 

reputação da firma em relação aos seus clientes, seu prestígio diante a comunidade, 

a eficiência da gestão, e o potencial de exposição às mudanças na regulação – como, 

por exemplo, esforços em relação ao meio ambiente. Estas características impactam 

o sucesso de operação de qualquer empreendimento, tanto de maneira direta como 

indireta, mas são difíceis de quantificar. 

 

Segundo os Princípios de Governança Corporativa da  Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Econômico (OCDE), “essa divulgação ajuda o público a entender 

melhor a estrutura e as atividades das empresas, suas políticas e seu desempenho com relação 

a questões ambientais e padrões éticos, bem como o entendimento das empresas com as 

comunidades onde operam”. Sendo assim, todo gasto relacionado a recursos intangíveis 

deveria ser de obrigatoriedade divulgado em um relatório adicional. Algumas empresas 

multinacionais já vem apresentando este tipo de informação em seus Relatórios Anuais, 

como, por exemplo, por meio de Balanços Sociais, ou os Balanços Complementares que 

tomam como base os parâmetros difundidos pela Social Accountability International, mas 

ainda são utilizadas por grupos restritos de empresas que operam em ambientes específicos. 

Sendo assim, mesmo que seja nítidos os esforços na direção de uma aplicação da 

divulgação de todos os fatos que contribuem para o sucesso e agregação de valor de uma 

firma, ainda não existem resultados concretos e consistentes sobre o assunto. Isso pode ser 

observado quando se trata dos Relatórios Financeiros Obrigatórios. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no Art. 176, estes Relatórios 

Obrigatórios podem ser identificados como Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado 

do Exercício; Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados; Demonstração do Fluxo de 

Caixa; e Demonstração do Valor Adicionado (se companhia aberta) (BRASIL, 1976, 2007). 

Essa lei prevê que as demonstrações sejam complementadas por notas explicativas e 

outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da 

situação patrimonial e dos resultados do exercício, mas não especifica como deve ser a 

apresentação destes quadros e demonstrações. Ela salienta que as notas explicativas devem 

fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e 

consideradas necessárias para uma apresentação adequada, porem, mais uma vez, não 

especifica que tipo de informações adicionais são essas. Com isso, a lei obriga a divulgação 

de informações que complementam e que são relevantes para o entendimento da operação da 

empresa, mas deixa a livre critério da empresa a escolha sobre que informações divulgar. 

Sendo assim, constata-se que o tratamento contábil dos intangíveis – que de uma 

forma abrangente refere-se a ativos e ao goodwill – segue um critério sólido que é pautado 
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nos Princípios Contábeis e nas Características das Demonstrações Contábeis presentes nas 

principais normas internacionais. Porém, a não obrigatoriedade da divulgação de todos os 

gastos (ou investimentos) que contribuem para o valor da empresa, ou a discricionariedade 

deixada à própria empresa na escolha de que fatos são relevantes (e que, por isso, serão 

divulgados), leva a falhas de mercado, decorrentes da Assimetria de Informações.  A chamada 

Assimetria de Informações pode ter um custo alto quando investidores fazem suas escolhas de 

investimento baseadas em informações incompletas que distorcem o real valor econômico da 

empresa. 

 

3.4.2 Custo médio ponderado de capital 

 

Para Kuster e Nogacz (2002, p. 44), “o custo de capital pode ser definido como o custo 

dos recursos financeiros próprios e/ou de terceiros utilizados pela empresa em seu ciclo 

operacional ou empreendimento”, ou seja, o custo do capital representa o valor pago pela 

empresa pela utilização de recursos de terceiros ou próprios durante suas atividades. 

Quando uma empresa pega recursos emprestados para realizar algum 

empreendimento, o pagamento por esse financiamento será, a devolução do que foi 

emprestado mais uma taxa adicional, correspondente ao custo desse capital, que é o custo 

médio ponderado de capital. 

Segundo Denardin (2004, p. 13) “os retornos esperados pelos portadores de títulos de 

dívidas da empresa e pelos seus acionistas representam, para ela, o custo do financiamento 

através de capitais de terceiros e capitais próprios”, ou seja, o custo médio ponderado de 

capital representa o valor que os outros esperam receber por emprestar recursos à empresa.  

 

O Custo Médio Ponderado de capital possui a importância de servir como indicador 

dos custos relativos aos múltiplos ativos financeiros que uma empresa possa buscar 

no mercado a fim de financiar seus projetos, e em especial servir de comparação, 

com demais ativos tanto internos como externos à empresa. (KUSTER; NOGACZ, 

2002, p. 47). 

 

Segundo algumas abordagens tradicionais, existe uma estrutura ótima de capital, ou 

seja, uma relação ótima entre capital de terceiros e próprio que minimiza o custo médio 

ponderado de capital (DURAND, 1952 apud GONÇALVES JUNIOR; POMPLONA, 2003). 

O custo do capital de terceiros apesar de ser menor acaba por aumentar o custo médio 

ponderado de capital da empresa, portanto, a empresa deve sempre optar por captar recursos 

próprios, pois possuem custos menores. 
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O Custo médio ponderado de capital de uma empresa pode ser calculado pela seguinte 

fórmula: 

 

            
 

 

De acordo com Gonçalves Junior e Pamplona (2003), o “custo de capital de uma 

empresa é calculado como uma média ponderada dos custos de capital próprio e de terceiros”, 

onde o capital de terceiros representa as dívidas da empresa e o capital próprio o patrimônio 

líquido da mesma. 

 

3.4.3 Custo do capital próprio 

       

O modelo do  Custo de Capital próprio (CAPM) é dos mais rigorosos e fundamentais 

para a análise de investimentos. Ele estabelece uma relação linear entre o risco e retorno para 

todos os ativos, permitindo apurar-se, para cada nível de risco assumido, a taxa de retorno 

resultante dessa situação (DAMODARAN, 2002). Embora apresente algumas limitações, o 

modelo é extremamente útil para avaliar e relacionar risco e retorno, sendo o mais utilizado 

pela literatura financeira ao estimar custo de capital próprio e, segundo Damodaran (1997) e 

Assaf Neto (2003) é também classificado como o melhor. Sua utilidade acontece, por 

exemplo, para o investidor quando da tomada de decisão de compra ou venda de uma ação. 

Esse método considera a existência de uma taxa de juros livre de risco, um prêmio 

pelo risco de mercado e uma medida de risco da empresa em relação ao mercado (coeficiente 

beta da ação), que serão vistos a seguir.  

 

3.4.3.1 Apuração 

 

Segundo Damodaran (1997), O modelo CAPM foi concebido através dos trabalhos de 

Harry M. Markowitz e William F. Sharpe. Ele é composto, primeiramente, por um ativo livre 

de risco, que corresponde a um ativo que possui um risco mínimo de default, ou seja, quase 

não há risco de a instituição emissora não honrar o compromisso. O outro componente do 

modelo CAPM é o prêmio pelo risco, formado pela diferença entre a taxa de retorno de uma 

carteira e a taxa do retorno do ativo livre de risco, pois como o retorno da carteira de mercado 



 28 

é incerto, há um prêmio para o investidor por retê-lo, em vez de reter o ativo sem risco, cujo 

retorno é praticamente certo. 

A equação (refinada) é a seguinte: 

 

Ks = Rf + (Rm - Rf)s 

 

Onde: 

Ks = taxa requerida de retorno de um ativo. 

Rf = taxa livre de mercado, medida geralmente pelo retorno dos Títulos do Tesouro. 

Rm = retorno médio do mercado. 

s = beta ou risco não-diversificável. 

 

Destacamos também que o custo de capital de terceiros é determinado pelas taxas de 

juros exigidas em empréstimos, debêntures ou qualquer outra fonte de capital de terceiros. 

Todavia, o custo de capital próprio, requer uma maior complexidade para sua determinação. 

No modelo, o custo de capital próprio corresponde ao custo de oportunidade de mercado, 

representado por um ativo livre de risco, somado ao prêmio pelo risco.  

Para Assaf Neto (1997) o modelo do CAPM é representado pela equação: 

 

K = RF + β(RM - RF) 

 

Onde: 

K = taxa de retorno requerido para o investimento, entendido como custo de capital 

RF= taxa de retorno de um ativo livre de risco  

RM = taxa de retorno da carteira de mercado 

β = coeficiente beta do título (tipo de negócio; grau de alavancagem operacional; grau 

de alavancagem financeira) 

RM – RF= prêmio pelo risco de mercado 

 

Entretanto para alguns autores o método é restritivo, e até questionável em razão de 

algumas hipóteses, que relacionamos a seguir:  

 A preocupação dos investidores é com o valor esperado e com o desvio-padrão da taxa 

de retorno. 
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 Os investidores têm preferência por retorno maior e risco menor. 

 Os investidores desejam ter carteiras eficientes: aquelas que dão máximo retorno 

esperado, dado o risco, ou mínimo risco, dado o retorno esperado. 

 Os investidores estão de acordo quanto às distribuições de probabilidades das taxas de 

retorno dos ativos, o que assegura a existência de um único conjunto de carteiras 

eficientes (informação perfeita). 

 Os ativos são perfeitamente divisíveis. 

 Há um ativo sem risco e os investidores podem comprá-lo e vendê-lo em qualquer 

quantidade. 

 Não há custos de transação ou impostos, ou, alternativamente, eles são idênticos para 

todos os indivíduos. 

 

De qualquer forma, se não houvesse hipóteses tão abstratas, dificilmente haveria uma 

teoria generalizável e que pudesse servir de parâmetro de análise e previsão para diversas 

aplicações. Cabe ao analista fazer as correções pertinentes, se necessário. 

Resumidamente, o modelo CAPM calcula o retorno que os investidores esperam 

ganhar sobre um investimento patrimonial, dado o risco a ele inerente, e se torna o custo de 

remuneração exigida do capital próprio aos administradores da empresa. Como já descrito 

anteriormente, este custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros, ponderados pela 

estrutura de capital da empresa, formam o custo médio ponderado de capital (WACC). 

 

3.5 VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

3.5.1 Avaliação financeira franquias 

 

Quando uma empresa deseja fazer um investimento, deve ser feita a avaliação 

financeira do projeto para saber se ele é financeiramente viável ou não. Damodaran (2002) 

destaca o princípio do investimento como sendo um dos princípios básicos para qualquer 

tomada de decisão tomada pelas empresas, que diz que se deve investir em ativos e projetos 

que ofereçam um retorno maior do que a taxa aceitável de corte
5
, que deve ser maior para 

projetos com risco maior e deve refletir ao mix de financiamentos utilizados.  

                                                        
5
 Taxa de corte é a menor taxa aceitável de retorno para se investir recursos em um projeto. 
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Para saber se o resultado financeiro atingido é atraente Copeland, Koller e Murrin 

(2002) acreditam ser preciso, basicamente, medir o retorno sobre o capital investido (lucro 

operacional após impostos dividido pelo capital investido em capital de giro e imóveis, 

instalações e equipamentos) e compará-lo com o que poderia ganhar se investisse seu capital 

em outra opção de investimento (como mercado acionário, por exemplo). 

Quando uma empresa toma uma decisão de investimento ela deve ter como objetivo a 

maximização do valor da empresa. Se a decisão aumentar o valor da empresa, ela deve ser 

aceita, se esta diminuir, a decisão deve ser rejeitada. De acordo com Copeland, Koller e 

Murrin (2002), a regra para tomada de decisões é simples, deve-se escolher estratégias ou 

decisões operacionais que maximizem o valor presente do fluxo de caixa ou do lucro 

econômico futuro. 

Ainda conforme Copeland, Koller e Murrin (2002), o valor de uma empresa é movido 

por sua capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo. A capacidade de geração de 

fluxo de caixa de uma empresa (e, portanto, sua capacidade de criação de valor) é movida 

pelo crescimento no longo prazo e pelos retornos obtidos pela empresa sobre o capital 

investido em relação ao custo do seu capital.  

Existem muitos métodos diferentes para se avaliar os investimentos, é preciso analisar 

os pontos fortes e fracos de cada medida e escolher a melhor de acordo com o tipo de 

investimento a ser analisado. A regra de tomada de decisão, de acordo com Damodaran 

(2002), tenta avaliar se as receitas ou os fluxos de caixa dos projetos justificam o investimento 

necessário para implementá-los.  

Para saber qual método escolher, é preciso, primeiramente, escolher qual medida será 

utilizada quando se for mensurar os retornos, se é a medida contábil do lucro sobre um projeto 

ou se é o fluxo de caixa gerado por este. O processo de provisão contábil cria um número de 

receitas contábeis que podem ser muito diferentes do fluxo de caixa gerado por um projeto em 

qualquer período. Com isso, deve-se examinar qual dos dois proporciona a medida mais 

confiável de desempenho (DAMODARAN, 2002).  

Para Damodaran (2002), medidas de taxas de retorno contábeis, como o retorno sobre 

o patrimônio líquido ou o retorno sobre o capital, geralmente funcionam melhor para projetos 

com grandes investimentos iniciais. Para projetos que não exigem um investimento inicial 

significativo, o retorno sobre o capital tem menos significado. Para a maior parte dos projetos, 

os retornos contábeis aumentam com o passar do tempo, ao passo que o valor contábil dos 

ativos se deprecia.  
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 Segundo Copeland, Koller e Murrin (2002), na abordagem pelo fluxo de caixa 

descontado, o valor de uma empresa é seu fluxo de caixa previsto descontado a uma taxa que 

reflita o grau de risco do fluxo. Damodaran (2002) considera que os métodos de fluxos de 

caixa descontados proporcionam as melhores medidas dos verdadeiros retornos dos projetos, 

pois estes são baseados nos fluxos de caixa após o investimento inicial ter sido recuperado.  

 

3.5.2 Viabilidade financeira para o franqueador 

 

De acordo com Gouvêa e Okazaki (1999), o planejamento financeiro serve para 

confirmar a viabilidade do projeto em termos de lucratividade. Inicialmente o franqueador 

planeja cada etapa do projeto (instalação da unidade-piloto
6

, seleção, contratação e 

treinamentos dos franqueados, treinamento dos funcionários, custos de distribuição e 

divulgação, custos dos manuais etc.), para poder estimar o tempo de retorno do capital 

investido.  

Quando o franqueador pensa em entrar no sistema de franquias, é de costume imaginar 

que a taxa inicial recebida do franqueado financiará seus gastos necessários. Conforme 

Gouvêa e Okazaki (1999), isto não é verdade a médio e longo prazo, quando o capital dos 

franqueados já estiverem inseridos no sistema. No curto prazo, o franqueador deve bancar a 

estruturação da sua rede de franquias. 

SEBRAE (2008) chama a atenção para o fato de que a taxa inicial, paga ao 

franqueador, não ser líquida. Desta forma, é preciso incluir nessa taxa parte dos serviços 

iniciais que o franqueador se propõe a prestar. Uma franquia não se sustenta nas taxas iniciais, 

e sim na remuneração contínua do franqueador, e dos serviços contínuos que ele oferece. Os 

royalties devem ser elevados, o bastante, para cobrir os custos dos serviços oferecidos. 

 Segundo SEBRAE (2008), para montar um sistema bem sucedido, um franqueador 

deve investir na produção, em acordos com fornecedores, em treinamentos e formação de 

pessoal, em publicidade e propaganda, em sistemas gerenciais informatizados, em qualidade. 

Os investimentos devem permitir a obtenção de economias de escala, ou seja, devem ter o seu 

custo marginal decrescente na medida em que a rede cresce. Ou seja: caso invista em uma 

determinada praça e decida montar outras unidades nas proximidades, haverá economias de 

escala em propaganda.   

                                                        
6
 No Brasil não existe regulamentação sobre a necessidade da unidade-piloto, com isso, há empresas que 

franqueiam seu negócio ainda na fase de projeto, sem ter sequer montado uma unidade-piloto (SEBRAE, 

2008). 
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3.5.3 Viabilidade financeira para o franqueado 

 

Cherto
7
 (1988 apud COELHO; BEUREN, 1999) explica que um dos passos a ser 

realizado pelo franqueado, antes mesmo de aderir ao sistema, é fazer um estudo para verificar 

se a rentabilidade que o negócio lhe proporcionará é suficiente para cobrir as despesas 

operacionais e ainda possibilitar uma margem de lucro aceitável. 

Como em qualquer investimento é preciso fazer as previsões financeiras da franquia 

pretendida para saber se ela é viável financeiramente. Para se estimar a rentabilidade que a 

franquia proporcionará ao franqueado, Foster
8

 (1995 apud COELHO; BEUREN, 1999) 

explica que o franqueado deverá fazer um plano de negócios. O primeiro componente deste 

plano é a previsão das receitas. Esta previsão poderá ser obtida através de informações sobre 

as vendas de uma unidade típica daquela franquia, cedida pelo franqueador. Se este considerar 

confidenciais estas informações, o franqueado deve procurar descobrir a quantidade média de 

vendas dos demais franqueados e o preço médio praticado pelos mesmos. 

Ainda conforme Foster (1995 apud COELHO; BEUREN, 1999), o próximo passo é 

fazer uma estimativa das despesas em que a franquia irá incorrer mensalmente, tais como 

despesas com salários, encargos e benefícios, aluguel, tarifas públicas, serviços profissionais, 

comissões de vendedores, entre outras despesas que poderão ser incorridas de acordo com o 

tipo de negócio. 

Além destas despesas, o franqueado precisa ficar atento as taxas a serem pagas ao 

franqueado. De acordo com o SEBRAE (2008), o franqueado paga ao franqueador uma taxa 

inicial de franquia referente á adesão a rede, que é composta de uma renumeração pela 

transmissão do direito de uso da marca e do know-how técnico e comercial; pelo treinamento 

inicial do franqueado, e pela assistência técnico-administrativa na abertura do novo negócio.  

Além dessa taxa, o franqueado paga ao franqueador uma taxa contínua de franquia 

(royalties) referente à adesão a rede, que representa uma renumeração pela supervisão e 

acompanhamento contínuos do negócio por parte do franqueador e pelos esforços de pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos e procedimentos operacionais. Alguns franqueadores 

cobram outros tipos de taxas contínuas, como taxa de publicidade e taxas sobre compras 

(SEBRAE, 2008). 

 

                                                        
7
 CHERTO, M. R. Franchising: revolução no marketing. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1988. 

8
 FOSTER, D. L. O livro completo do franchising. Rio de Janeiro: Infobook, 1995. 
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3.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO 

 

3.6.1 Valor presente líquido 

 

O método do valor presente líquido (VPL) nada mais é do que a concentração de todos 

os valores esperados de um fluxo de caixa na data zero. E para tal, usa-se como taxa de 

desconto a Taxa de Mínima Atratividade
9
 da empresa (SOUZA, CLEMENTE 1997). 

O método do VPL fundamenta-se no conceito de equivalência monetária, hoje, de 

fluxos de caixa (entrada ou saída de caixa) ocorrentes em diferentes instantes do tempo 

(ABREU; STEPHAN, 1982). 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2009), o VPL é um critério muito simples para 

decidir se um investimento deve ser feito ou não, comparando a oportunidade de investimento 

e o mercado financeiro. O VPL é o valor presente dos fluxos futuros de caixa do 

investimento, menos o custo inicial do investimento. Em geral, vale à pena fazer um 

investimento que possuir VPL positivo. 

Damodaran (2002) acrescenta que investindo em projetos com VPL positivo a 

empresa aumentará o seu valor e ao investir em projetos com VPL negativo vai reduzir o 

valor. 

De acordo com o teorema de separação, os investidores desejarão aceitar ou rejeitar os 

mesmos projetos de investimento usando a regra do VPL, quaisquer que sejam suas 

preferências pessoais. Podendo, então, ser usado tanto para empresas quanto para indivíduos 

(ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009). 

O cálculo do VPL é apresentado na Equação 3 e o do valor presente (VP) na Equação 

4, onde C1 é o fluxo de caixa previsto para a data 1 e é a taxa de juros apropriada. 

 

Equação 1: 

 

VPL =  –Custo + VP 

Equação 2: 

 

 

                                                        
9
 Taxa Mínima de Atratividade é a taxa de juros que deixa de ser obtida na melhor aplicação alternativa quando 

há emprego de capital próprio, ou é a menor taxa de juros que tem de ser paga quando recursos de terceiros são 

aplicados (SOUZA, 1997). 
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Quando se analisa um projeto com a duração de muitos períodos, calcula-se a VPL do 

projeto descontando todos os fluxos de caixa. Se o projeto tivesse risco, determinaríamos o 

retorno esperado de uma ação, de risco comparável ao do projeto. Esse retorno esperado 

funcionaria como a taxa de desconto (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009).  

O VPL, para Abreu e Stephan (1982), pode ser encarado como sendo o Lucro Líquido 

do Projeto, hoje, ou a quantia máxima que se poderia pagar em excesso ao custo estimado do 

projeto, hoje, para que este ainda continuasse sendo viável. Em outras palavras, estabelece 

implicitamente o limite de erro que se pode incorrer, na estimativa do seu custo.   

A base da superioridade do VPL diante aos enfoques alternativos reside em seus três 

atributos: o VPL usa fluxos de caixa; o VPL usa todos os fluxos de caixa do projeto; o VPL 

desconta os fluxos de caixa corretamente. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009). 

 Já as desvantagens do VPL, segundo Zanin et al (2009), é: que ele depende da 

determinação do custo de capital; supõe que a taxa de desconto seja a mesma para todo o 

período do projeto; e que ele é um conceito de mais difícil assimilação pelos empresários do 

que uma taxa de retorno.  

 

3.6.2 Payback 

 

3.6.2.1 Payback simples 

 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2009), uma das alternativas mais populares ao 

VPL é o critério do período de payback. Nesse critério, seleciona-se certo período de corte 

para o tempo de retorno do investimento, e então, todos os projetos que tiverem períodos de 

payback até esse período de corte serão aceitos, e todos que proporcionarem recuperação do 

investimento em tempo maior do que o de corte serão rejeitados. 

O payback indica o número de períodos necessários (tempo) para se recuperar o 

investimento realizado. O procedimento de cálculo desse indicador também é muito simples. 

Para calcular o payback, somam-se os valores dos benefícios, período a período, até que essa 

soma se iguale ao valor do investimento inicial (SOUZA; CLEMENTE, 1997). 

A utilidade de conhecer o payback, de acordo com Souza e Clemente (1997), é que ele 

pode ser interpretado também como uma medida do grau de risco do projeto. As incertezas 

associadas a um projeto tendem a aumentar à medida que as previsões das receitas e dos 
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custos se afastam da data focal zero. Nesse sentido, o payback pode ser utilizado para 

mensurar o risco associado ao projeto, isto é, quanto maior for o payback mais incerteza 

estará à recuperação do capital. 

Mas, o método do payback possui muitos problemas. Um dos problemas do payback é 

ignorar a distribuição dos fluxos de caixa dentro do período de payback. Um segundo 

problema é o de ignorar todos os fluxos de caixa que ocorrem após o momento de 

recuperação do investimento. E um terceiro problema do método do payback é o da escolha, 

de certa forma, arbitrária de período de payback. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009). 

Como vantagens do método do Payback Simples, pode-se citar: sua simplicidade, já 

que não exige nenhuma sofisticação de cálculos; e serve como parâmetro de liquidez e de 

risco. Já como desvantagens: ele não considera o custo de capital e o valor do dinheiro no 

tempo; e não considera todos os fluxos de caixa (BRUNI; FAMÁ; SIQUEIRA, 1998).  

 

3.6.2.2 Payback descontado 

 

O critério do período de payback descontado é uma variante do payback. De acordo 

com esse enfoque, inicialmente desconta-se os fluxos de caixa. Depois se pergunta quanto 

tempo é necessário para que os fluxos de caixa descontados se igualem ao investimento 

inicial. Desde que os fluxos de caixa sejam positivos, o período de payback descontado nunca 

será menor do que o período de payback, pois o processo de desconto diminui o valor dos 

fluxos de caixa. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009).  

Mas mesmo que o payback descontado pareça uma alternativa atraente, Ross faz uma 

observação de que ela também exige que se faça uma escolha mágica de um período de corte 

arbitrário, e depois ignora todos os fluxos de caixa que ocorrem a partir dessa data. (ROSS; 

WESTERFIELD; JAFFE, 2009).  

Abreu e Stephan (1982) recomendam que o método do Payback Descontado seja 

utilizado como auxiliar do método do VPL e/ou da Taxa Interna de Retorno (TIR) sempre que 

se verificar uma das situações: grande risco de a vida real do projeto ser menor que a 

considerada na análise; incerteza quanto aos resultados do projeto, principalmente se esta 

aumenta em função do tempo; quando se torna muito importante o tempo de recuperação do 

capital, face ao seu elevado custo. 

 A vantagem do Payback Descontado, de acordo com Bruni, Famá e Siqueira (1998), é 

que ele considera o valor do dinheiro no tempo. E sua desvantagem é que ele não considera 

todos os fluxos de caixa do projeto.  
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3.6.2.3 Índice de rentabilidade 

 

O índice de rentabilidade (IR) é outro método utilizado para avaliar projetos. Segundo 

Ross, Westerfield e Jaffe (2009), ele é o quociente entre o valor presente dos fluxos de caixa 

futuros esperados, posteriores ao investimento inicial, e o montante do investimento inicial. O 

índice de rentabilidade esta apresentado na Equação 3. 

Equação 3: 

 

 

 

 De acordo com Gitman
10

 (2004, apud ROGERS et al., 2006), os índices de 

rentabilidade podem ser representados pelo retorno do ativo total e pelo retorno do capital 

próprio, que indicam a eficácia do lucro líquido em detrimento do total de ativo e do 

patrimônio dos acionistas computado, respectivamente. 

Comparando projetos independentes, o método do IR e do VPL conduzem a um 

mesmo resultado, indicando quais projetos deveriam ser aceitos ou não. Mas ao comparar 

projetos mutuamente excludentes, o IR nos conduz a uma escolha errada. Como o IR é um 

quociente, este índice deixa de levar em conta o valor dos montantes diferentes investidos em 

cada projeto. Portanto, assim como a TIR, o IR ignora diferenças de escala quando temos 

projetos mutuamente excludentes, destaca Ross, Westerfield e Jaffe (2009). 

 Entretanto, tal como ocorre com a TIR, a deficiência do enfoque do IR pode ser 

eliminada por meio de ma análise incremental. Escrevem-se os fluxos de caixa incrementais 

subtraindo o projeto de maior escala pelo de menor escala. Quando o IR dos fluxos de caixa 

incrementais forem maiores do que 1,0 deve-se escolher o projeto de maior porte. Desta 

forma, seria induzida a mesma decisão de que se fizesse a escolha pelo enfoque do VPL 

(ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2009). 

 De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2009), quando existe racionamento de 

capital, ou seja, quando uma empresa não dispõe de capital suficiente para financiar todos os 

projetos com VPL positivo, devemos ordenar os projetos de acordo com o quociente entre o 

valor presente e investimento inicial. Desta forma, Fonseca (2003) acrescenta que o índice de 

                                                        
10

 GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Addisson Wesley, 2004. 
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rentabilidade só sobrepõe a eficácia do método do VPL nos casos de análise de mais de um 

investimento em que houver, no período inicial, limitação de recursos para aplicação em 

ambos os projetos. 



 38 

4 METODOLOGIA 

 

Será efetuada uma pesquisa de levantamento, baseada no método de pesquisa 

exploratória, visando proporcionar o conhecimento das operações da empresa Lotus 

Acessórios e Yasmin Confecções Ltda. As informações a respeito das empresas serão 

coletadas diretamente com os proprietários das mesmas. Pode-se levar em conta que ambas as 

empresas apresentam pontos semelhantes ou seja localizados na mesma área geográfica, 

logística semelhante e capital humano similar.    

De posse dos dados, será feita a avaliação do valor da marca de acordo com a 

Metodologia da Renda. Então, serão elaborados os fluxos de caixa, em termos reais, da 

empresa “com a marca” e “sem a marca”.  

Para descontar os fluxos de caixa ao valor presente será encontrado o custo do capital 

próprio de acordo com o método do CAPM.  

De posse dos fluxos descontados, será encontrado, o valor da empresa, nas duas 

situações. E então, será comparado o valor da empresa “sem a marca” com o valor da empresa 

“com a marca”, encontrando o valor da marca. 

Segundo Santana e Garcia (2012, p. 11) “Baseando-se no método de avaliação 

segundo a renda, o principal foco é o futuro do marca, assim deve-se determinar os futuros 

ganhos líquidos atribuíveis à marca, descontados o valor presente.” 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

A Lotus Acessórios é uma marca de roupa feminina que atua no mercado varejista e 

atacadista do vestuário há três anos. A empresa é situada na cidade de Juiz de Fora e tem 

como principal objetivo atender as necessidades de vestir mulheres de atitude e que buscam 

peças diferenciadas e modernas, levando conforto e sofisticação em cada detalhe. 

De acordo com Baldauf, Cravens e Binder (2003 apud GARCIA; SANTANA, p. 2) 

“A marca é apresentada como um fator crucial para o sucesso das organizações. Taticamente, 

marcas fortes representam diferenciais competitivos e são fontes de futuros ganhos para as 

empresas.”  

A Lotus Acessórios é comprometida com a qualidade de seus produtos e por isso é 

rigorosa desde a escolha da matéria-prima. A empresa conta com duas sócias, uma 

responsável por toda a criação e desenvolvimento da coleção e a outra por toda área 

administrativa e financeira, além das relações públicas. 

Os serviços prestados para a empresa são todos terceirizados, como o de 

contabilidade, de estamparia e todo o processo de costura, englobando desde a modelagem e 

pilotagem até a produção. Quinze pessoas estão diretamente envolvidas e os serviços 

precisam ser minuciosamente controlados. 

Os clientes finais da marca são, em geral, mulheres da faixa etária de 16 a 40 anos, 

que estão inseridas nas classes de renda A e B. São mulheres exigentes e que estão sempre 

acompanhando e vestindo as novidades e tendências do mundo da moda, e que buscam, acima 

de tudo, transmitir sua personalidade quando se vestem. 

Forma o mercado concorrente todas as outras marcas consumidas pelas clientes da 

grife, tanto do mercado varejista, quanto do mercado atacadista. As concorrentes são marcas 

locais e grifes situadas, normalmente, nas capitais brasileiras que já estão consolidadas no 

mercado há algum tempo, tendo lojas próprias espalhadas por todo país e expondo suas 

coleções nos principais eventos de moda do país. 

A empresa Yasmin Confecções Ltda se enquadra como concorrente da empresa Lotus 

Acessórios, porem sem marca expressiva, existente há dois anos ela também busca clientes 

com o mesmo perfil da Lotus Acessórios e terceiriza todo seu serviço. 

          Serão analisados três possíveis cenários: pessimista, esperado e otimista. No cenário 

pessimista será considerado que as novas empresas do setor encontram dificuldades e a 

maioria fecha até o quinto ano.   
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Já para o cenário esperado foram analisadas as histórias de marcas concorrentes da 

marca que recentemente estão no “auge” do seu sucesso. As empresas analisadas estão em 

média com quinze anos de mercado. E por isso será considerado que a marca analisada 

atingirá sua maturidade em doze anos e permanecerá neste estágio durante mais dez anos, 

onde encerrará suas atividades. 

No cenário otimista espera-se que a empresa atingirá sua maturidade também em doze 

anos e diferentemente do cenário esperado funcionará por muitos anos, e por isso será 

considerado uma perpetuidade. 

No cenário pessimista a loja crescerá apenas com a inflação, tendo um crescimento 

real nulo. Já no cenário esperado a loja terá um crescimento nominal de 6% a.a. (real de 

0,9%). No cenário otimista o crescimento nominal seguirá o crescimento do setor, de 12% a.a. 

em valores nominais (6,67% real)
11

.  

No último ano a empresa vendeu 1.600 peças, sendo que 50% são na coleção de verão, 

35% na coleção de inverno e 15% na promoção. O preço médio das peças é R$58,00 no 

verão, R$82,00 no inverno e R$50,00 na promoção. Totalizando um faturamento anual de 

R$104.320,00.  

As despesas do último ano da empresa totalizaram em R$20.000,00 e o custo médio 

de cada mercadoria é R$20,00. O crescimento terá como base apenas a taxa de inflação 

esperada, que é de 5% a.a.  

Como a empresa não possui máquinas e equipamentos os custos de depreciação serão 

desconsiderados. A empresa é optante pelo Simples tendo também uma despesa tributária de 

4,5% sobre a receita. 

A empresa é financiada com 100% capital próprio. O custo real do capital próprio é de 

8,71%, que foi calculado através do CAPM: 

 

CAPM: Rs = Rf + β ( Rm – Rf ) 

              Rs = 7,00 + 0,30 (12,69 – 7,00) 

              Rs = 8,71% 

 

Onde: 

                                                        
11

A taxa de inflação utilizada é de 5%a.a., de acordo com a expectativa do IPCA para o ano de 2012 (BANCO 

CENTRAL, 2011).  
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 Rf é a taxa livre de risco (real), considerando a expectativa para o ano de 2012, 

segundo o Banco Central; 

β utilizado do setor de vestuário varejista desalavancado
12

; 

Rm é o retorno do mercado, considerando a taxa real de retorno do Ibovespa segundo 

o Economática. 

                                                        
12

 Fonte: Economática. 
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6 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

6.1 FLUXOS DE CAIXA 

 

 Segue a seguir as figuras e tabelas dos fluxos de caixa “com a marca” e “sem a 

marca” nos três cenários. 

 

Figura 5 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem 

marca – Cenário Pessimista 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 1 – Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Pessimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  0,00 0,00 0,00 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

             NCG variável -11.648,00 

    Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) 0,00 0,00 0,00 

3) Total de Investimentos (1+2) 0,00 -600,00 -600,00 

4) Receita 

 

54.768,00 54.768,00 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

600 600 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

420 420 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

180 180 

   Preço de venda Verão 

 

40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 

 

57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 

 

35,00 35,00 

5) Despesas 

 

-22.464,56 -22.464,56 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-2.464,56 -2.464,56 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 
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Tabela 1 – Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Pessimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

 (Conclusão) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-24.000,00 -24.000,00 

   Vendas (em unidades) 

 

1.200 1.200 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4 + 5 + 6) 0 8.303 8.303 

    

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 8.303 8.303 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 0,00 7.703,44 7.703,44 

VPL a 8,71% a.a. 13.605 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 6 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem marca 

– Cenário Esperado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 2 - Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Esperado (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -104,83 -105,78 -106,73 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

     NCG variável -11.648,00 -11.752,83 -11.858,61 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -104,83 -105,78 -106,73 

3) Total de Investimentos (1+2) -104,83 -705,78 -706,73 

4) Receita 

 

55.279,35 55.805,82 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

606,00 611,77 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

423,75 427,79 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

181,50 183,23 

   Preço de venda Verão 

 

40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 

 

57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 

 

35,00 35,00 

5) Despesas 

 

-22.487,57 -22.511,26 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-2.487,57 -2.511,26 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-24.225,00 -24.455,71 

   Vendas (em unidades) 

 

1.211 1.223 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 0 8.567 8.839 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 8.567 8.839 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) -104,83 7.861,00 8.132,12 

VPL a 8,71% a.a. 93.126 

   

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -107,69 -108,66 -109,64 

   Necessidade de Capital de Giro  

              NCG variável -11.965,33 -12.073,02 -12.181,68 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -107,69 -108,66 -109,64 

3) Total de Investimentos (1+2) -707,69 -708,66 -709,64 

4) Receita 56.337,30 56.873,85 57.415,51 

   Vendas (em unidades) Verão 617,60 623,48 629,42 

   Vendas (em unidades) Inverno 431,86 435,97 440,12 

   Vendas (em unidades) Promoção 184,97 186,74 188,51 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -22.535,18 -22.559,32 -22.583,70 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -2.535,18 -2.559,32 -2.583,70 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -24.688,63 -24.923,76 -25.161,12 

   Vendas (em unidades) 1.234 1.246 1.258 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 9.113 9.391 9.671 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 9.113 9.391 9.671 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 8.405,81 8.682,11 8.961,05 

VPL a 8,71% a.a. 
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Tabela 2 - Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Esperado (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Conclusão) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -110,62 -111,62 -112,62 -113,64 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -12.291,32 -12.401,94 -12.513,55 -12.626,18 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -110,62 -111,62 -112,62 -113,64 

3) Total de Investimentos (1+2) -710,62 -711,62 -712,62 -713,64 

4) Receita 57.962,32 58.514,34 59.071,62 59.634,21 

   Vendas (em unidades) Verão 635,41 641,46 647,57 653,74 

   Vendas (em unidades) Inverno 444,32 448,55 452,82 457,13 

   Vendas (em unidades) Promoção 190,31 192,12 193,95 195,80 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -22.608,30 -22.633,15 -22.658,22 -22.683,54 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -2.608,30 -2.633,15 -2.658,22 -2.683,54 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -25.400,75 -25.642,67 -25.886,88 -26.133,42 

   Vendas (em unidades) 1.270 1.282 1.294 1.307 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 9.953 10.239 10.527 10.817 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 9.953 10.239 10.527 10.817 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 9.242,64 9.526,91 9.813,89 10.103,61 

VPL a 8,71% a.a. 

     

Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 10 Ano 11 Ano 12 

Ano 13 

até Ano 

22 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -12.739,81 -12.854,47 -12.970,16 -13.086,89 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

3) Total de Investimentos (1+2) -714,66 -715,69 -716,73 -717,78 

4) Receita 60.202,15 60.775,51 61.354,32 61.938,65 

   Vendas (em unidades) Verão 659,97 666,25 672,60 679,00 

   Vendas (em unidades) Inverno 461,49 465,88 470,32 474,80 

   Vendas (em unidades) Promoção 197,66 199,55 201,45 203,36 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -22.709,10 -22.734,90 -22.760,94 -22.787,24 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -2.709,10 -2.734,90 -2.760,94 -2.787,24 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -26.382,31 -26.633,57 -26.887,23 -27.143,30 

   Vendas (em unidades) 1.319 1.332 1.344 1.357 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 11.111 11.407 11.706 12.008 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 10.396,08 10.691,34 10.989,42 79.784,25 

VPL a 8,71% a.a. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 7 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa sem 

marca – Cenário Otimista 

 

 

Tabela 3 – Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no final 

do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -776,92 -828,74 -884,02 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

     NCG variável -11.648,00 -12.424,92 -13.253,66 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -776,92 -828,74 -884,02 

3) Total de Investimentos (1+2) -776,92 -1.428,74 -1.484,02 

4) Receita 

 

58.394,70 62.287,68 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

639,75 682,40 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

447,75 477,60 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

192,00 204,80 

   Preço de venda Verão 

 

40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 

 

57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 

 

35,00 35,00 

5) Despesas 

 

-22.627,76 -22.802,95 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-2.627,76 -2.802,95 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-25.590,00 -28.294,74 

   Vendas (em unidades) 

 

1.280 1.365 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 0 10.177 11.190 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 10.177 11.190 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) -776,92 8.748,20 9.705,98 

VPL a 8,71% a.a. 249.811 
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Tabela 3 – Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no final 

do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -942,98 -1.005,88 -1.072,97 

   Necessidade de Capital de Giro  

      NCG variável -14.137,68 -15.080,67 -16.086,55 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -942,98 -1.005,88 -1.072,97 

3) Total de Investimentos (1+2) -1.542,98 -1.605,88 -1.672,97 

4) Receita 66.440,19 70.869,54 75.594,17 

   Vendas (em unidades) Verão 727,89 776,42 828,18 

   Vendas (em unidades) Inverno 509,44 543,40 579,63 

   Vendas (em unidades) Promoção 218,45 233,02 248,55 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -22.989,81 -23.189,13 -23.401,74 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -2.989,81 -3.189,13 -3.401,74 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -30.325,46 -32.501,93 -34.834,60 

   Vendas (em unidades) 1.456 1.553 1.656 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 13.125 15.178 17.358 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 13.125 15.178 17.358 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 11.581,94 13.572,60 15.684,86 

VPL a 8,71% a.a. 

    
 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -1.144,54 -1.220,88 -1.302,31 -1.389,18 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -17.159,52 -18.304,06 -19.524,94 -20.827,25 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -1.144,54 -1.220,88 -1.302,31 -1.389,18 

3) Total de Investimentos (1+2) -1.744,54 -1.820,88 -1.902,31 -1.989,18 

4) Receita 80.633,79 86.009,37 91.743,33 97.859,55 

   Vendas (em unidades) Verão 883,39 942,29 1.005,10 1.072,11 

   Vendas (em unidades) Inverno 618,27 659,49 703,46 750,35 

   Vendas (em unidades) Promoção 265,12 282,80 301,65 321,76 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -23.628,52 -23.870,42 -24.128,45 -24.403,68 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -3.628,52 -3.870,42 -4.128,45 -4.403,68 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -37.334,69 -40.014,22 -42.886,05 -45.964,00 

   Vendas (em unidades) 1.767 1.885 2.010 2.144 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 19.671 22.125 24.729 27.492 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 19.671 22.125 24.729 27.492 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 17.926,03 20.303,85 22.826,52 25.502,70 

VPL a 8,71% a.a. 
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Tabela 3 – Fluxos - Empresa sem marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no final 

do ano) 

(Conclusão) 

Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 10 Ano 11 Ano 12 

Ano 13 

até 

Infinito 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -12.739,81 -12.854,47 -12.970,16 -13.086,89 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

3) Total de Investimentos (1+2) -714,66 -715,69 -716,73 -717,78 

4) Receita 60.202,15 60.775,51 61.354,32 61.938,65 

   Vendas (em unidades) Verão 659,97 666,25 672,60 679,00 

   Vendas (em unidades) Inverno 461,49 465,88 470,32 474,80 

   Vendas (em unidades) Promoção 197,66 199,55 201,45 203,36 

   Preço de venda Verão 40,60 40,60 40,60 40,60 

   Preço de venda Inverno 57,40 57,40 57,40 57,40 

   Preço de venda Promoção 35,00 35,00 35,00 35,00 

5) Despesas -22.709,10 -22.734,90 -22.760,94 -22.787,24 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -2.709,10 -2.734,90 -2.760,94 -2.787,24 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -26.382,31 -26.633,57 -26.887,23 -27.143,30 

   Vendas (em unidades) 1.319 1.332 1.344 1.357 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

7) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 11.111 11.407 11.706 12.008 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 11.111 11.407 11.706 12.008 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 10.396,08 10.691,34 10.989,42 79.784,25 

VPL a 8,71% a.a. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 8 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa com a 

marca – Cenário Pessimista 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 4 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Pessimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  0,00 0,00 0,00 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

     NCG variável -11.648,00 

    Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) 0,00 0,00 0,00 

3) Total de Investimentos (1+2) 0,00 -600,00 -600,00 

4) Receita 

 

104.320,00 104.320,00 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

800 800 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

560 560 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

240 240 

   Preço de venda Verão 

 

58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 

 

82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 

 

50,00 50,00 

5) Despesas 

 

-24.694,40 -24.694,40 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-4.694,40 -4.694,40 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-32.000,00 -32.000,00 

   Vendas (em unidades) 

 

1.600 1.600 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 0 47.626 47.626 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 47.626 47.626 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 0,00 47.025,60 47.025,60 

VPL a 8,71% a.a. 83.050 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 9 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa com a 

marca – Cenário Esperado 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 5 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Esperado (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -104,83 -105,78 -106,73 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

     NCG variável -11.648,00 -11.752,83 -11.858,61 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -104,83 -105,78 -106,73 

3) Total de Investimentos (1+2) -104,83 -705,78 -706,73 

4) Receita 

 

105.294,00 106.296,80 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

808,00 815,70 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

565,00 570,38 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

242,00 244,30 

   Preço de venda Verão 

 

58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 

 

82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 

 

50,00 50,00 

5) Despesas 

 

-24.738,23 -24.783,36 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-4.738,23 -4.783,36 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-32.300,00 -32.607,62 

   Vendas (em unidades) 

 

1.615 1.630 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 0 48.256 48.906 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 48.256 48.906 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) -104,83 47.549,99 48.199,10 

VPL a 8,71% a.a. 500.425 

   

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -107,69 -108,66 -109,64 

   Necessidade de Capital de Giro  

      NCG variável -11.965,33 -12.073,02 -12.181,68 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -107,69 -108,66 -109,64 

3) Total de Investimentos (1+2) -707,69 -708,66 -709,64 

4) Receita 107.309,15 108.331,14 109.362,87 

   Vendas (em unidades) Verão 823,46 831,31 839,22 

   Vendas (em unidades) Inverno 575,81 581,30 586,83 

   Vendas (em unidades) Promoção 246,63 248,98 251,35 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -24.828,91 -24.874,90 -24.921,33 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -4.828,91 -4.874,90 -4.921,33 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -32.918,17 -33.231,67 -33.548,17 

   Vendas (em unidades) 1.646 1.662 1.677 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 49.562 50.225 50.893 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 49.562 50.225 50.893 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 48.854,38 49.515,91 50.183,74 

VPL a 8,71% a.a. 
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Tabela 5 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Esperado (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Conclusão) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -110,62 -111,62 -112,62 -113,64 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -12.291,32 -12.401,94 -12.513,55 -12.626,18 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -110,62 -111,62 -112,62 -113,64 

3) Total de Investimentos (1+2) -710,62 -711,62 -712,62 -713,64 

4) Receita 110.404,42 111.455,89 112.517,37 113.588,97 

   Vendas (em unidades) Verão 847,22 855,28 863,43 871,65 

   Vendas (em unidades) Inverno 592,42 598,06 603,76 609,51 

   Vendas (em unidades) Promoção 253,75 256,16 258,60 261,06 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -24.968,20 -25.015,52 -25.063,28 -25.111,50 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -4.968,20 -5.015,52 -5.063,28 -5.111,50 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -33.867,67 -34.190,22 -34.515,84 -34.844,57 

   Vendas (em unidades) 1.693 1.710 1.726 1.742 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 51.569 52.250 52.938 53.633 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 51.569 52.250 52.938 53.633 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 50.857,93 51.538,53 52.225,63 52.919,26 

VPL a 8,71% a.a. 

     

Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 10 Ano 11 Ano 12 
Ano 13 

até 22 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -12.739,81 -12.854,47 -12.970,16 -13.086,89 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -114,66 -115,69 -116,73 -117,78 

3) Total de Investimentos (1+2) -714,66 -715,69 -716,73 -717,78 

4) Receita 114.670,77 115.762,87 116.865,37 117.978,38 

   Vendas (em unidades) Verão 879,95 888,34 896,80 905,34 

   Vendas (em unidades) Inverno 615,32 621,18 627,09 633,06 

   Vendas (em unidades) Promoção 263,55 266,06 268,59 271,15 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -25.160,18 -25.209,33 -25.258,94 -25.309,03 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -5.160,18 -5.209,33 -5.258,94 -5.309,03 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -35.176,42 -35.511,43 -35.849,64 -36.191,06 

   Vendas (em unidades) 1.759 1.776 1.792 1.810 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 54.334 55.042 55.757 56.478 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 54.334 55.042 55.757 56.478 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 53.619,51 54.326,42 55.040,06 394.037,22 

VPL a 8,71% a.a. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 



 52 

Figura 10 – Análise de fluxos de caixa relevantes à avaliação de projetos – Empresa com a 

marca – Cenário Otimista 

 

 

Tabela 6 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 

1) Investimento em estrutura 0,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma 0,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -776,92 -828,74 -884,02 

   Necessidade de Capital de Giro  0,00 

     NCG variável -11.648,00 -12.424,92 -13.253,66 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -776,92 -828,74 -884,02 

3) Total de Investimentos (1+2) -776,92 -1.428,74 -1.484,02 

4) Receita 

 

111.228,00 118.643,20 

   Vendas (em unidades) Verão 

 

853,00 909,87 

   Vendas (em unidades) Inverno 

 

597,00 636,80 

   Vendas (em unidades) Promoção 

 

256,00 273,07 

   Preço de venda Verão 

 

58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 

 

82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 

 

50,00 50,00 

5) Despesas 

 

-25.005,26 -25.338,94 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) 

 

-5.005,26 -5.338,94 

    Outras 

 

-20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida 

 

-34.120,00 -28.294,74 

   Vendas (em unidades) 

 

1.706 1.820 

   Custo unitário 

 

-20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 0 52.103 65.010 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 0 52.103 65.010 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) -776,92 50.674,00 63.525,50 

VPL a 8,71% a.a. 1.206.126 
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Tabela 6 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Continua) 

 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -942,98 -1.005,88 -1.072,97 

   Necessidade de Capital de Giro  

      NCG variável -14.137,68 -15.080,67 -16.086,55 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -942,98 -1.005,88 -1.072,97 

3) Total de Investimentos (1+2) -1.542,98 -1.605,88 -1.672,97 

4) Receita 126.552,75 134.989,60 143.988,90 

   Vendas (em unidades) Verão 970,52 1.035,23 1.104,24 

   Vendas (em unidades) Inverno 679,25 724,54 772,84 

   Vendas (em unidades) Promoção 291,27 310,69 331,40 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -25.694,87 -26.074,53 -26.479,50 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -5.694,87 -6.074,53 -6.479,50 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -30.325,46 -32.501,93 -34.834,60 

   Vendas (em unidades) 1.941 2.070 2.208 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 70.532 76.413 82.675 

    14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 70.532 76.413 82.675 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 68.989,43 74.807,26 81.001,83 

VPL a 8,71% a.a. 

    
 Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -1.144,54 -1.220,88 -1.302,31 -1.389,18 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -17.159,52 -18.304,06 -19.524,94 -20.827,25 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -1.144,54 -1.220,88 -1.302,31 -1.389,18 

3) Total de Investimentos (1+2) -1.744,54 -1.820,88 -1.902,31 -1.989,18 

4) Receita 153.588,16 163.827,37 174.749,20 186.399,15 

   Vendas (em unidades) Verão 1.177,86 1.256,38 1.340,14 1.429,48 

   Vendas (em unidades) Inverno 824,36 879,32 937,94 1.000,47 

   Vendas (em unidades) Promoção 353,50 377,06 402,20 429,01 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -26.911,47 -27.372,23 -27.863,71 -28.387,96 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -6.911,47 -7.372,23 -7.863,71 -8.387,96 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -37.334,69 -40.014,22 -42.886,05 -45.964,00 

   Vendas (em unidades) 2.356 2.513 2.680 2.859 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 89.342 96.441 103.999 112.047 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 89.342 96.441 103.999 112.047 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 87.597,46 94.620,04 102.097,12 110.058,01 

VPL a 8,71% a.a. 
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Tabela 6 – Fluxos - Empresa com a marca – Cenário Otimista (assume que todos ocorram no 

final do ano) 

(Conclusão) 

Investimentos iniciais e fluxos residuais Ano 10 Ano 11 Ano 12 
Ano 13 até 

22 

1) Investimento em estrutura -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

    Em reforma -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

2) Capital de giro  -1.481,84 -1.580,67 -1.686,11 -1.798,57 

   Necessidade de Capital de Giro  

       NCG variável -22.216,43 -23.698,27 -25.278,94 -26.965,05 

  Variação no Capital de giro líquido (conforme faturamento) -1.481,84 -1.580,67 -1.686,11 -1.798,57 

3) Total de Investimentos (1+2) -2.081,84 -2.180,67 -2.286,11 -2.398,57 

4) Receita 198.825,76 212.080,81 226.219,53 241.300,83 

   Vendas (em unidades) Verão 1.524,78 1.626,43 1.734,86 1.850,52 

   Vendas (em unidades) Inverno 1.067,17 1.138,31 1.214,20 1.295,15 

   Vendas (em unidades) Promoção 457,61 488,12 520,66 555,37 

   Preço de venda Verão 58,00 58,00 58,00 58,00 

   Preço de venda Inverno 82,00 82,00 82,00 82,00 

   Preço de venda Promoção 50,00 50,00 50,00 50,00 

5) Despesas -28.947,16 -29.543,64 -30.179,88 -30.858,54 

    Despesa Tributária (Simples 4,5%) -8.947,16 -9.543,64 -10.179,88 -10.858,54 

    Outras -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

6) Custos da mercadoria vendida -49.262,85 -52.798,46 -56.587,82 -69.667,17 

   Vendas (em unidades) 3.050 3.253 3.470 3.701 

   Custo unitário -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 

9) Lucro líquido (4+ 5 + 6) 120.616 129.739 139.452 140.775 

     14) Fluxo de Caixa do Projeto (7) 120.616 129.739 139.452 140.775 

15) Fluxo total do Projeto (3+14) 118.533,91 127.558,04 137.165,72 

1.727.085,5

0 

VPL a 8,71% a.a. 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.2 VALOR PRESENTE DOS BENS ECONÔMICOS   

 

Os valores da empresa “com marca” nos três cenários foram:  

 pessimista: R$83.050,00 

 esperado: R$500.425,00 

 otimista: R$1.206.126,00  

 

Os valores da empresa “sem a marca” nos três cenários foram: 

 pessimista: R$13.605,00 

 esperado: R$93.126,00 

 otimista: R$249.811,00  
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7 CONCLUSÕES 

 

Para Santana e Garcia (2012, p. 11) Uma das maneiras de se determinar os ganhos 

líquidos ou fluxos de caixa é comparando o preço cobrado por uma marca com o preço de um 

produto genérico. Este método estima o lucro incremental da marca comparando com um 

produto sem marca, ou equivalente, sendo calculado pelo preço adicionado multiplicado pelas 

unidades vendidas. Este processo simplifica a mensuração, pois os aspectos comuns aos 

produtos com marca e sem marca não precisam ser levados em consideração. 

Diante da avaliação e dos resultados encontrados pode-se concluir que o valor da 

marca é R$69.445,00 no cenário pessimista, R$407.299,00 no cenário esperado e 

R$956.315,00 no cenário otimista; esses resultados foram obtidos após a comparação dos 

resultados obtidos e tem como finalidade a mensuração do valor da marca.  

Com os resultados após a analise, pode-se concluir que o retorno ao se investir em 

uma empresa com sua marca reconhecida e fortalecida no segmento de vestuário feminino na 

Zona a Mata Mineira possui menor risco assim como seu retorno poderá levar um tempo mais 

curto, essa conclusão é esperada em todos os cenários uma vez que todos os resultados das 

analises de fluxo de caixa foram superiores na empresa com a marca reconhecida. 

Com esse resultado a empresa Lotus Acessórios apresenta uma real capacidade de 

expandir sua marca através do sistema de franquias, após as analises feitas, ela demonstrou 

seu poder de reconhecimento e força de sua marca, podendo ser apresentada com um valor de 

intangível superior ao de uma marca desconhecida. 

Após essa analise pode-se continuar o trabalho fazendo levantamento de mercado 

sobre valoração de marca associado a diferentes segmentos, estudos de outras marcas, estudo 

para estimar o valor para que seja repassado ao franqueado quando a empresa passar a 

franquear seu negocio assim como o estudo do valor de royalties. 
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