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RESUMO 

Empreender no setor hoteleiro de uma cidade com potencial turístico parece uma 

ideia bem promissora. Entretanto, muitos negócios promissores fecham as portas 

antes dos 5 anos de vida. Esse fato acontece muitas vezes pela falta de planejamento, 

que torna os novos negócios expostos a muitos riscos.  Uma forma de mitigar os 

riscos, é fazendo um estudo de viabilidade econômica do projeto. Por isso, esse 

trabalho busca fazer uma análise de viabilidade econômica de um novo 

empreendimento, um hostel, na cidade de Cabo Frio. Para tal, foi necessário fazer 

uma estimativa do investimento inicial para se abrir a hospedagem. Posteriormente, 

foi feito uma projeção de receitas e custos mensais, para essas etapas definiu-se três 

cenários que se diferenciam pela taxa de ocupação da hospedagem, que foram 

otimista, realista e pessimista, com taxas de ocupação respectivamente de 100%, 

75% e 50%. Para cada cenário, foi feito uma estimativa de fluxo de caixa e o cálculo 

dos indicadores econômicos VPL, TIR, Payback Simples e Payback Descontado. Para 

o cenário pessimista o projeto não se mostrou viável. Já para os cenários otimista e 

realista, o empreendimento se mostrou economicamente viável. Para tomada de 

decisão, foi considerado o cenário realista, pois foi o que mais se aproximou da taxa 

média de ocupação da hotelaria da cidade de Cabo Frio no ano de 2019, que foi de 

70%. Para esse cenário, o estudo apresentou: um VPL de R$ 185.078,51, uma Taxa 

Interna de Retorno de 33%, um Payback Simples de 2 anos e 5 meses e um Payback 

Descontado de 2 anos e 11 meses.  

 

Palavras-Chave: Viabilidade econômica, viabilidade financeira, hostel, turismo, Cabo 

Frio 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Undertaking in the hotel sector of a city with tourism potential seems to be a 

very promising idea. However, many promising businesses close their doors before 

they are 5 years old. This fact often happens due to the lack of planning, which makes 

new businesses exposed to many risks. One way to mitigate the risks is to carry out 

an economic feasibility study for the project. Therefore, this work seeks to carry out an 

economic feasibility analysis of a new development, a hostel, in the city of Cabo Frio. 

For this, it was necessary to estimate the initial investment to open the accommodation. 

Subsequently, a projection of monthly revenues and costs was made. For these 

stages, three scenarios were defined that differ by the occupancy rate of the 

accommodation, which were optimistic, realistic and pessimistic, with occupancy rates 

respectively of 100%, 75% and 50%. For each scenario, an estimate of cash flow and 

the calculation of economic indicators NPV, IRR, Simple Payback and Discounted 

Payback were made. For the pessimistic scenario, the project did not prove viable. For 

the optimistic and realistic scenarios, the project proved to be economically viable. For 

decision making, the realistic scenario was considered, as it was the one that came 

closest to the average occupancy rate in the city of Cabo Frio in 2019. For this 

scenario, the study showed: a NPV of R$ 185.078,51, an Internal Rate of Return of 

33%, a Simple Payback of 2 years and 5 months and a Discounted Payback of 2 years 

and 11 months. 

 

Keywords: economic viability, financial viability, hostel, tourism, Cabo Frio 
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1. CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Antes do ano atípico de 2020, o setor de Turismo no Brasil estava em 

crescimento. Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) indicam que de janeiro a 

dezembro de 2019, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,6% (IBGE, 

2020). Com a crise causada pelo novo Corona Vírus o setor sofreu um grande 

impacto, um estudo realizado pelo Centro de Estudo em Competitividade da 

FGV/ABAPE estimou que o PIB do setor em 2020 terá uma queda de 38,9% 

comparado a 2019. Entretanto, espera-se uma recuperação do PIB do setor já em 

2021, chegando próximo ao patamar de 2019, 4,2% inferior (FGV/EBAPE, 2020). 

Assim, o cenário do setor para 2021 se mostra otimista. 

Mais especificamente o setor de Turismo Doméstico deve ter uma recuperação 

mais rápida. Com o receio dos turistas de aglomeração em aeroportos e rodoviárias, 

os destinos escolhidos serão viagens com pouca duração que possam ser realizadas 

de carro. Em pesquisa divulgada no site do Ministério do Turismo (MTur) e realizada 

pela Consultoria Cap Amazon e pelo portal Mercado & Eventos com 400 agentes de 

viagens do Brasil, 55% acreditam que a retomada será mais rápida no mercado 

doméstico (CAP AMAZON E MERCADO & EVENTOS, 2020). 

Nesse contexto, o município de Cabo Frio localizado a 155 quilômetros da 

capital do estado do Rio de Janeiro, se apresenta com uma boa opção para turistas 

domésticos. O município fica localizado na Região do Lagos, um polo turístico que 

recebe visitantes do estado do Rio de Janeiro e de outros estados próximos, como 

São Paulo e Minas Gerais. A cidade possui a classificação “A” no novo Mapa Turismo 

Brasileiro 2019-2021. Selo dado pelo Ministério do Turismo (MTur) para as cidades 

que possuem maior potencial turístico (MTur, 2019). 

Localizada na cidade fica a Área de Preservação Ambiental (APA) do Pau 

Brasil. Essa foi criada pelo Decreto Estadual nº 31.346, de 6 de julho de 2002. A APA 

conta com um grande atrativo turístico, além da flora e fauna possui diversas Praias 
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que atrai tanto turistas em busca de lazer, como praticantes de esportes como 

trakking, bike, surf, kitesurf, entre outros. 

 A hotelaria da cidade é composta por 150 estabelecimentos classificados 

entre hotéis, hostels e pousadas, contendo cerca de 6 mil leitos (ASSOCIAÇÃO DE 

HOTÉIS DE CABO FRIO, 2020). Os hostels, também conhecidos como albergues, 

são hospedagem com custos mais baixos que atraem geralmente um público mais 

jovem, que busca além de conhecer o local, ter uma troca de experiência entre outros 

viajantes e a comunidade local. Esses, são um modo de hospedagem particular do 

turismo social, pois se dirige a disponibilizar quartos compartilhados, para curtos 

períodos de tempo e com pelo menos os mínimos padrões de limpeza, segurança e 

conforto. (GIARRETA, 2003). Essa modalidade de hospedagem está em crescimento 

no Brasil, gerando mais de 4,6 mil empregos no país e movimentando cerca de R$ 

452 milhões em faturamento em 2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOSTELS E 

NOVAS HOSPITALIDADES,2019). 

 Então,  a cidade de Cabo Frio se mostra uma área propícia ao desenvolvimento 

turístico nos próximos anos. Dessa forma, se torna uma região atrativa para receber 

investimentos no ramo hoteleiro. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 
Empreender no mercado hoteleiro de Cabo Frio parece atrativo. Porém é 

preciso se analisar com mais detalhe. Segundo pesquisa de Demografia de Empresas 

do IBGE de 2015, 60% das empresas com menos de 5 anos não permanecem abertas 

(IBGE,2015). Paralelo a isso, o SEBRAE tem um estudo intitulado Causa Mortis, que 

indica que para se evitar tal acontecimento devem ser analisados três fatores: 

planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor 

(SEBRAE,2014). 

O estudo de viabilidade econômico é um importante planejamento prévio. A 

decisão de implantação de um projeto tem que considerar critérios financeiros, 

econômicos e imponderáveis, fatores não conversíveis em dinheiro. (CASAROTTO 

FILHO; KOPITTKE, 1994). 
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  Dessa forma, para ter sucesso em um empreendimento é necessário realizar 

previamente um estudo de viabilidade econômico. 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

 
Com o objetivo de alinhar o propósito do estudo, o contexto e a situação-

problema, este tópico define as questões de pesquisa a serem respondidas:  

É financeiramente viável abrir um hostel próximo a uma Área de Preservação 

Ambiental no município de Cabo Frio? 

Pretende-se responder esta questão por meio de revisão de literatura e do 

estudo de caso.  

 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
Baseado na questão da pesquisa levantada anteriormente, o estudo tem por 

objetivo verificar, através de modelo econômico, se é viável implantar um Hostel no 

município de Cabo Frio próximo a uma Área de Preservação Ambiental. 

Os objetivos específicos são descritos neste tópico e servem como base para 

desenvolvimento do estudo em alinhamento com a questão de pesquisa e com o 

objetivo principal. 

São descritos os objetivos específicos: 

 Conceituar Turismo e Hostel 

 Contextualização da Localidade  

 Apresentação de métodos para análise econômica: fluxo de caixa, VPL, TIR e 

Payback.  

 Verificar a viabilidade econômica através dos métodos apresentados. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
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Este trabalho é relevante para qualquer pessoa que tenha o desejo de 

empreender. Pois o estudo de viabilidade econômica e financeira é uma etapa de 

planejamento primordial para ser ter sucesso em qualquer novo empreendimento. 

Conforme pesquisa Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) (2019) 

56% dos brasileiros desejam empreender. Assim, esse estudo se faz relevante pois 

pode auxiliar a esses novos empreendedores tomarem uma decisão de investimento 

pautada em um estudo de viabilidade econômica. Dessa forma, podem evitar que 

novas empresas fechem suas portas nos primeiros 5 anos como ocorre com 60% das 

empresas (SEBRAE, 2019).  

Conforme visto, a verificação da viabilidade de um novo empreendimento nos 

aspectos financeiro e econômico, permite o empreendedor verificar esses elementos 

antecipadamente. Ao contrário do que é feito muitas vezes, onde esses fatores só são 

verificados na prática, ficando assim, mais vulneráveis aos riscos. Dessa forma, a 

realização desse estudo prévio também pode se tornar uma vantagem competitiva em 

relação a concorrência.  

 Enfim, o estudo de viabilidade econômico financeira pode ser considerado um 

aliado do empreendedor. Pois, através dele, é possível avaliar os futuros custos e 

receitas de acordo com as perspectivas do mercado, então é possível verificar as 

deficiências antecipadamente. Assim, tal estudo também poderá auxiliar na redução 

da taxa de mortalidade de novas empresas brasileiras. 

 Além da relevância para empreendedores, esse projeto também é relevante 

para engenheiros de produção que tenham interesse em métodos para análise 

econômica e financeira de projetos. Aqui serão abordados métodos como, fluxo de 

caixa, VPL, TIR e Payback. 

 A Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) lista dez áreas 

de conhecimento relacionadas à Engenharia de Produção. Dentre elas, pode-se 

destacar a área de Engenharia Econômica, definida pela ABEPRO (2020) como:  

“Formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos para avaliar 
alternativas para a tomada de decisão, consistindo em um 
conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a 
comparação econômica. 

7.1.     Gestão Econômica 

7.2.     Gestão de Custos 

7.3.     Gestão de Investimentos 

7.4.     Gestão de Riscos” 
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Logo, pode-se verificar que o objetivo desse estudo se enquadra na definição da 

área, assim seu conteúdo pertence a Engenharia de Produção e pode interessar aos 

seus engenheiros. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 
Esse estudo tem como foco principal estudar a viabilidade econômica da 

implantação de um hostel no município de Cabo Frio. 

Assim a pesquisa é restringida geograficamente apenas ao município de Cabo 

Frio. 

A prefeitura de Cabo Frio não possui um anuário ou repositório que mantenha 

os dados de turismo públicos, dessa forma alguns dados foram buscados em 

associações relacionadas ao turismo, órgãos estaduais e órgãos federais, o que pode 

ocasionar em alguns dados não tão precisos para uma análise detalhada. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
O estudo está dividido em cinco partes: 

O capítulo 1 aborda o contexto da pesquisa através da introdução sobre a 

importância do estudo prévio de viabilidade econômica financeira para empreender. 

É exposta a situação-problema, bem como a questão de pesquisa e os objetivos a 

serem alcançados. Apresenta-se também a relevância do estudo para o mercado e 

para o meio acadêmico, suas delimitações e estrutura. 

 O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura sobre os temas tratados no 

estudo. Assim, oferta ao leitor a percepção teórica dos assuntos abordados facilitando 

o melhor entendimento do estudo. A revisão é segmentada nos conceitos sobre 

turismo e tipos de hospedagens, contextualização da região onde será implantado o 

projeto e métodos para análise econômica e financeira. Dentro desse último são 

abordados o fluxo de caixa, Payback, VPL e TIR. 

O capítulo 3 aborda a metodologia utilizada na pesquisa, descrevendo o tipo 

de pesquisa aplicado e os métodos para alcançar os objetivos do estudo. 
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O capítulo 4 apresenta o estudo de caso do trabalho, o qual se inicia levantando 

os custos totais para operação do Hostel, depois se faz uma projeção de faturamento. 

Posteriormente, se cria o fluxo de caixa utilizando os dados levantados de custos e 

receitas. Com isso calcula-se os indicadores de viabilidade VPL, TIR e Payback. Por 

fim, se faz a análise dos indicadores. 

O capítulo 5 retrata a conclusão da pesquisa, avaliando se os objetivos iniciais 

convergem com os resultados obtidos. É realizada uma avaliação global do trabalho, 

respondendo à situação-problema proposta previamente. Por fim, são apresentadas 

sugestões de novos estudos relacionados ao estudo tratado. 
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2. CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  TURISMO E TIPOS DE HOSPEDAGENS 

 

2.1.1 Definição de Turismo 

 
Há uma dificuldade na literatura para uma definição específica de Turismo. 

Hunziker e Krapf (1942) definiram que Turismo é a soma de fenômenos e das relações 

resultantes da viagem e da permanência de não residentes, considerando que a 

viagem não leve a residência permanente e não esteja relacionada a nenhuma 

atividade renumerada.  

Já Ledhesma (2014) propôs que o turismo é toda ação que implica no 

deslocamento de pessoas para um lugar diferente da sua residência com 

possibilidades de lazer, isto é, com intenções de descanso, diversão e/ou contato com 

a população local. Então, o Turismo é um fenômeno onipresente, complexo e 

multidisciplinar que inclui fatores econômico, social, político, artístico, antropológico, 

ambiental, histórico, geográfico, educacional, psicológico, comunicativo, que envolve 

simultaneamente o setor empresarial, o estado, os prestadores de serviço, as 

populações que habitam cada destino turístico e os turistas. 

Com isso, infere-se que a definição de Turismo é muito abrangente. Há muitas 

definições de turismos por diversos autores, e pelo fato de mais autores estarem 

estudando sobre o tema maior fica a amplitude e extensão do fenômeno turismo, 

portanto fica mais insuficiente e imprecisa as definições de turismo (BENI, 1998). 

Em síntese, o turismo é um fenômeno social, que envolve todos os agentes da 

cadeia necessária para realizar o desejo individual ou de um grupo de ter algum tipo 

de experiência fora da localidade que reside.  

 

2.1.2 Tipos de Turismo 

 
Uma localidade pode proporcionas diversas formas de turismo e é importante 

para o empreendedor do setor turístico conhecê-las para poder identificar o que seu 

público busca. 
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O turista escolhe seu destino considerando o que ele pode oferecer. Por vezes 

ele é traído pela história, outras pelos empreendimentos recentes. Entretanto, 

raramente é um único motivo o determinante da escolha. Nas circunstâncias mais 

comuns, consolida-se a história com a arte, com o shopping, com a gastronomia e 

com muitos outros elementos de atração (OLIVEIRA, 2000) 

As segmentações de turismo são definidas como atividades realizadas por 

pessoas durante viagens a lugares diferentes do seu entorno habitual, sendo um 

período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios, entre outras. (OMT, 

2001).  

Nesta perspectiva, o MTur (2010) indica que a segmentação é uma forma de 

organizar o turismo para fins de planejamento gestão e mercado. Assim, os 

segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir de itens de identidade de oferta. 

Dessa formar, a segmentação estabelece tipos de turismo, conforme vistos na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Tipos de Turismo 

Segmento  Tipo de Turismo 

Atividades, Práticas e Tradições 

Agropecuário 

Pesca 

Esporte 

Manifestações Culturais e de fé 

Aspectos e características 

Geográfico 

Histórico 

Arquitetônico 

Urbanístico 

Social 

Serviços e infraestrutura 

Lazer 

Educação 

Eventos 

Hospedagem 

Saúde 

 

2.1.3 Hostel 

 
A origem da forma de hospedagem como Hostel, também conhecido como 

Albergue, tem início no ano de 1907, quando um professor da cidade de Altena na 

Alemanha, chamado Richard Shirrmann, se convenceu de que caminhar e pedalar ao 

ar livre poderia fazer bem ao desenvolvimento de estudantes dos centros urbanos. 
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Assim, ele colocou em prática uma ideia simples, como as escolas rurais ficavam 

fechadas aos finais de semana e feriados, ele poderia utilizar o espaço como 

alojamento e levar para lá estudantes que desejassem ter experiências no campo. O 

experimento deu certo, e Altena tornou-se um polo para excursões dos estudantes em 

áreas rurais. Rapidamente o movimento se espalhou, ao ponto que em 1928 já havia 

mais de 2000 Hostels em todo mundo (KARR, 2014).  

Em 1932 foi criada a International Hostel Federation, com representantes de 

vários países. E hoje, existem mais de 90 associações registradas, com mais de 4500 

hostels espalhadas em mais de 80 países em todo mundo (STEARMAN, 2010). 

Como visto anteriormente, os Hostels têm origem no começo do século 

passado, e foram criados para atender uma necessidade de um público jovem. Mas 

ao longo do tempo suas definições podem ter sofrido alterações. Dessa forma é 

importante verificar na literatura sua conceituação. Assim, o hostel pode ser definido 

como uma forma de hospedagem que oferece acomodação limpa, arrumada e 

acessível para jovens que viajam no próprio país ou no exterior, individualmente ou 

em grupo, para fins educacionais ou de férias (BHATIA, 2002). Esses, são lugares 

onde se encontram jovens de diferentes classes sociais e nacionalidades, lugares 

para lazer e amizade. No albergue, os hóspedes costumam pagar por uma cama de 

solteiro em vez de um quarto e compartilham o restante da acomodação, como: 

banheiro, sala e cozinha. (MEDLIK, 2003).  

Então, considerando as definições dos autores, pode-se definir que o hostel é 

uma forma de hospedagem que tem como público alvo jovens. Esses, podem estar 

em viagem por lazer ou para fins educacionais. E, diferente de outros tipos de 

hospedagens como hotel ou pousadas, o Albergue, o cliente reserva a cama, não o 

quarto. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

2.2.1 Turismo na cidade de Cabo Frio 

 
Cabo Frio é uma cidade situada no litoral do estado do Rio de Janeiro, 

localizada a 155Km da capital do estado, em uma região denominada de Costa do 
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Sol, popularmente conhecida como Região dos Lagos. A cidade é muito relevante 

para a história nacional, serviu como ponto estratégico no período de colonização e 

por suas reservas de pau-brasil, de extremo interesse para os portugueses. 

(LAMEGO,1946).  É a 7ª cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1615, conforme 

informado pelo site do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

(2020).  

A cidade possui selo de classificação “A” dado pelo Ministério do Turismo (Mtur) 

(2019) para as cidades com maior potencial turístico. 

Mas nem sempre foi assim, o município era, até a década de 40, historicamente 

ligada a atividade de pesca e salineira. Com o enfraquecimento da indústria salineira 

na região devido à concorrência do sal oriundo do Rio Grande do Norte, o município 

passou a investir no turismo de estadia temporária. Paralelo a isso, o estado do Rio 

de Janeiro também passa a investir no potencial turístico da região (BAPTISTA, 2007).  

Após isso, a cidade foi se desenvolvendo até ser reconhecida atualmente, 

como polo turístico brasileiro. Essa evolução turística pode ser observada na Figura 

1.  
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Figura 1 - Desenvolvimento do turismo e estadia temporária em Cabo Frio 

 

Fonte: Ramão, 2016 

 
Em concordância com o histórico apresentado, George (1973) indica que a 

consolidação de uma cidade como turística ocorre, principalmente, por dois fatores: 

possuir infraestrutura (acesso até a cidade, condições e qualidade da permanência do 

turista no local) e meio ambiente (atrair a busca do verde e região de praias fora dos 

grandes centros). 

Então, Cabo Frio cumpre os dois requisitos estipulados pelo George (1973) 

para se consolidar como uma cidade turística. Possui a infraestrutura, conforme visto 

no histórico do desenvolvimento de turismo da cidade. Ademais, possui um 

reconhecido meio ambiente, cercado pelo Oceano Atlântico, diversas praias, com 

grande diversidade de fauna e flora marinha, dunas em meio a restingas além de uma 

vasta Área de Preservação Ambiental (APA), denominada de APA Pau Brasil. 

Esta, foi criada pelo Decreto Estadual nº 31.346 (Rio de Janeiro, 2002), localiza-

se entre Cabo Frio e Armação de Búzios, possui uma estreita faixa territorial, algumas 
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ilhas e uma grande extensão marítima, conforme Figura 2. De Acordo com o Decreto 

Oficial, a APA tem por objetivos assegurar a preservação da Mata Atlântica, além de 

recuperar as áreas degradadas ali existentes; preservar espécies raras, endêmicas e 

ameaçadas de extinção ou insuficientemente conhecidas da fauna e da flora nativas; 

integrar o corredor 17 ecológico central da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro; 

e estimular as atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa científica 

quando compatíveis com os demais objetivos. 

Figura 2 - Mapa APA Pau Brasil 

 

Fonte: Inea, 2020 

 

 

2.3 MÉTODOS PARA ANÁLISE ECONÔMICO E FINANCEIRA 

 
A análise econômica financeira é uma etapa importante do planejamento para 

um novo empreendimento. Com ela o gestor pode projetar as consequências de suas 

decisões de investimento e financiamento através da análise de cenários com 

simulação da inflação, crescimento econômico, taxa de juros e outras.  Assim, pode-

se evitar surpresas, pois consegue verificar os possíveis impactos das variáveis 

escolhidas na implantação do projeto. (BOURDEAUX, 2015). 



24 
 

Pode-se definir que a análise consiste num exame detalhado dos dados 

financeiros disponíveis sobre a empresa e também das condições internas e externas 

que a afetam financeiramente, com fim de verificar seu desempenho econômico 

financeiro. (SILVA, 2010) 

Nesse sentido, Woiler e Mathias (2008) indicam que análise econômica, 

denominada por eles como projetos de investimento, é um conjunto de informações 

internas e/ou externas da instituição, levantadas e processadas com o intuito de 

analisar uma decisão de investimento e suas implicações. 

Para uma análise efetiva, Marion (2002) indica que é importante considerar três 

fatores: liquidez, endividamento (situação financeira) e rentabilidade (situação 

econômica).  

Esses fatores podem ser identificados através de indicadores. Para tal, são 

utilizados os indicadores de Valor Presente líquido (VPL), Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR), período de recuperação de investimento 

(Payback). Pode-se dividir os indicadores em dois grandes grupos: VPL e TMA como 

indicadores de retorno e TIR e Payback associados a riscos do projeto (SOUZA E 

CLEMENTE, 2008). 

Tais indicadores utilizam como base de extração de dados o fluxo de caixa. 

Esse é um demonstrativo que expõe a capacidade de pagamento atual e futuro de 

uma empresa (PEREIRA,2010). 

 Diante do que foi apresentado, conclui-se que a análise econômica financeira 

é essencial para o sucesso de um novo empreendimento. Para realizá-la é necessário 

fazer projeções de variáveis internas e/ou externas e elaborar um fluxo de caixa, para 

assim poder extrair os indicadores que iram sinalizar se o investimento é viável, ou 

não. 

 

2.3.1 Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa é uma importante ferramenta para identificar a saúde financeira 

de um empreendimento, pois, através dele o empreendedor pode verificar a situação 

financeira no momento ou no período que desejar. As decisões financeiras devem 
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considerar o montante de capital a ser movimentado e o momento no tempo da 

operação financeira (HOCHHEIM, 2003). 

Na mesma linha de pensamento, Casarotto e Kopittke (1998) indicam que o 

fluxo de caixa representa o resultado financeiro de um empreendimento, através da 

análise de entradas e saídas ao longo do tempo. 

O fluxo de caixa pode ser representado por uma escala horizontal, marcadas 

com período de tempo em ordem cronológica. As saídas e receitas são demonstradas 

utilizando setas, saídas (custos e despesas) são setas para baixo, entradas (receitas) 

são setas pra cima, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Representação do Fluxo de Caixa 

 
Fonte: Casarotto e Kopittke (1998). 

 

2.3.2 Payback 

 

É importante para o empreendedor definir o tempo em que ele deseja ter o 

retorno do investimento realizado. Para tal, é utilizado o indicador de Payback. Como 

define Marquezan (2006), o Payback é um indicador utilizado para determinar o prazo 

de retorno de um investimento inicial.  

 É importante ressaltar que esse indicador não deve ser utilizado de forma 

independente. Conforme indicado por Motta e Calôba (2002) ele deve ser combinado 

com outras ferramentas de análise para auxiliar na tomada de decisão. 

 Quanto a sua utilização, deve ser avaliado o tempo de investimento. Quanto 

menor o valor de Payback do empreendimento, menor será o risco do investimento 

(NETO E LIMA, 2014). 

 Então, para se calular o Payback, deve-se verificar o tempo necessário para 

que a soma do fluxo de caixa seja igual a zero. (BRUNI E FAMÁ, 2012).  



26 
 

 

2.3.3 Valor Presente Líquido 

 

O VPL é umas das técnicas mais utilizadas para análise de investimento. Esse, 

é um método de avaliação de investimento que compara, o valor presente dos retornos 

calculados com a taxa mínima requerida de juros (TMA) e o que foi gasto como 

investimento, isso considerando a data zero do fluxo de caixa (SOUZA E CLEMENTE, 

2008). 

O VPL pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

∑ [
𝐹𝐶𝑡 

(1 + 𝑘)𝑡⁄ ]

𝑛

𝑡=1

−  𝐼0 

  
 

 
Onde: 
 
FCt = fluxo de caixa de cada período; 
I0 = Valor do Investimento inicial; 
k = taxa de desconto ou TMA; 
t = tempo escolhido 
 

Após apresentação da fórmula é preciso entender como se faz a leitura do 

indicador. Assim, Souza e Clemente (2008) indicam que se o resultado do VPL for 

maior que 0, o projeto deve continuar a ser avaliado. Já se o resultado for menor ou 

igual a 0, então não se deve dar continuidade ao investimento. 

Em discordância, Ross et al (2013) ponderam que o VPL é uma estimativa, e 

como tal, há a possiblidade dessa estimativa ser ruim. Então, é indicado que se utilize 

outros métodos para analisar o mesmo projeto, para só assim decidir sua viabilidade.   

 

2.3.4 Taxa Mínima de Atratividade 

 

Conforme indicado no índice anterior, o VPL é calculado utilizando-se uma taxa 

mínima de atratividade. Tal utilização é importante pois um investimento só será 



27 
 

interessante, se ele puder gerar um retorno acima de um investimento com menor 

grau de risco.  

Assim é indicado por Souza e Clemente (2008), que a TMA é a melhor taxa, 

com baixo grau de risco, disponível para aplicação dos investimentos em análise. 

Qualquer investimento, sempre se tem, pelo menos, duas alternativas: investir no 

projeto (empreendimento) ou investir na TMA. 

É importante destacar que a TMA varia para cada investidor, dependendo de 

quão propenso ao risco ele pode ser. Mas, ainda assim, ela deve representar o menor 

risco que o investidor está disposto a se expor. Conforme indicado por Hochheim 

(2003), a TMA deve levar em conta duas situações: i) deve renumerar adequadamente 

os capitais investidos; e ii) deve expressar a renumeração de um investidor alternativo, 

de baixo risco para o investidor. Por fim, a TMA adotada deve ser a maior possível 

considerando as duas situações.  

Diante do que foi apresentado, baseando-se nesse método, um projeto só será 

interessante se ele tiver uma taxa interna de retorno (TIR) maior que a TMA. 

 

2.3.5 Taxa Interna de Retorno 

 

Conforme visto no índice anterior, um dos métodos utilizados para verificar se 

um investimento é viável é a TIR.  

Por definição a TIR calculada é a taxa de retorno do investimento. Ela é medida 

com objetivo de buscar uma taxa intrínseca de rendimento (SAMANEZ, 2007).   Assaf 

Neto (2007) complementa que, para se calcular a TIR, é necessário o conhecimento 

dos investimentos e dos fluxos de caixas gerados pela decisão. 

A TIR pode ser comparada com a TMA para sabe se um projeto pode gerar 

uma rentabilidade maior que a mínima esperada. Então, se a TIR for maior que a TMA, 

o investimento é aceitável, senão, deve ser recusado (WESTERFIELD E JORDAN, 

2010). Concorda com a aplicação Gitman (2004), que indica que quando a TIR for 

superior ao custo de capital, isso evidencia que o retorno calculado é superior ao 

mesmo montante aplicado em outras fontes de investimento. Então, o projeto se torna 

viável economicamente. 
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3. CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Métodos são um conjunto de etapas, dispostas em ordem, com objetivo de 

alcançar determinado fim (GALLIANO,1979). 

Esse artigo seguiu o fluxograma apresentado na Figura4. 

 

Figura 4 – Fluxograma do Projeto 

Objetivos e 
Questões de 

Pesquisa

Síntese da 
Literatura

Definição da 
Metodologia

Início
Formulação da 

Situação-problema
Revisão da 
Literatura

Conclusões

Fim

Estudo de Caso

 
 
 
3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. Esse, surge a partir da necessidade de se responder algum problema, que 

será seu objetivo principal. Para tal, deve-se ser contemplado as seguintes fases: 

definição do problema, seu correto entendimento, apresentação e análise de 

resultados encontrados. (GIL, 2007) 

As pesquisas podem ser agrupadas de acordo com seus objetivos específicos, 

sendo dividas em três níveis: pesquisa exploratória, explicativa e descritiva. Além 

disso, podem ser divididas quanto aos seus delineamentos: estudo de campo, estudo 

de caso, pesquisa bibliográfica, documental, experimental, interrogação direta, entre 

outros (GIL, 2007).  
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Esse trabalho se classifica como pesquisa exploratória, pois foi realizado um 

estudo antecedente sobre o assunto abordado através de livros, revistas, artigos e 

periódicos. Para assim se familiarizar e ter uma melhor compreensão do tema. 

Conforme Gil (2007) indica, esse tipo de pesquisa busca aprofundar os 

conhecimentos em relação a um objeto de estudo. 

Também se caracteriza como pesquisa descritiva. Pois é descrita a localidade 

onde o empreendimento explorado no trabalho poderá ser realizado, além de 

descrever como o empreendimento irá funcionar. Obedecendo assim a definição de 

Gil (2007) que aponta que a pesquisa descritiva contribui para expor as características 

do elemento estudado.  

Posteriormente a pesquisa pode ser definida como estudo de caso, pois é 

realizada centrada em apenas um objeto de estudo. Assim, também indica Gil (2007) 

que o estudo de caso se trata de um estudo profundo de um ou poucos objetos, 

permitindo seu amplo conhecimento. 

 

3.3 MÉTODOS APLICADOS 

 

Para iniciar o estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica a base de dados 

do periódico Capes, Scopus e Google Acadêmico. Tal pesquisa foi feita utilizando 

combinações de palavras chaves associadas ao tema do trabalho. As combinações 

utilizadas foram: ‘hostel’, ‘tourism’, ’Cabo Frio’, viability study’, ‘economic viability’, ‘net 

presente value’, ‘Payback’, ‘return on investiment’ e ‘cash flow’. 

Com os conhecimentos obtidos através da pesquisa bibliográfica, fez-se a 

relação sobre o que pensam os autores sobre os principais assuntos abordados. 

Dessa forma, pode-se explicitar o contexto que o estudo se encontra, a origem dos 

assuntos abordados, e como são aplicados na atualidade. 

Feito isso, passou-se para etapa de execução do estudo. O qual seguiu o fluxo 

apresentado na Figura 5. 

Inicialmente, foi realizada a coleta de dados. Que foi feita através de um outro 

Hostel já em operação, localizado num município vizinho na cidade de Arraial do Cabo, 

que possui características turísticas semelhantes a Cabo Frio. Tal empreendimento 

prefere não ser identificado, então será citado no presente trabalho como “Hostel A”. 
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A comunicação com o proprietário do “Hostel A” foi realizada primeiramente através 

do aplicativo WhatsApp e posteriormente via email. Foi enviada uma planilha em Excel 

para que o proprietário colocasse a média anual dos custos de operação, quantidade 

de leitos disponíveis, taxa de ocupação mensal e custo médios de diárias. 

Após isso foi estimado o investimento inicial necessário. Primeiramente foi 

necessário definir o imóvel e levantar o custo total de aquisição.  Para tal foi feita uma 

pesquisa no local onde foi estipulado que o empreendimento seria realizado, no bairro 

do Pontal do Peró em Cabo Frio, localidade que fica próxima a APA Pau Brasil. Após 

visita ao local, verificou-se um imóvel a venda com as características desejada. Foi 

feito um contato com a proprietária e dessa forma foi possível levantar os custos totais 

para aquisição. Os demais custos de mobiliário e equipamentos de informática 

necessários para colocar o hostel em operação, foram pesquisados através do site do 

Mercado Livre. 

Depois foi estimado as despesas mensais para os próximos 5 anos. As 

despesas consideradas foram: luz, água, internet, material de limpeza, salário da 

equipe, custos com manutenção, contabilidade e marketing.  

Os custos com luz, água e material de limpeza foram estimados utilizando como 

base os dados coletados no “Hostel A”. Fazendo a proporcionalidade de acordo com 

os leitos disponíveis no “Hostel A” e no empreendimento desse estudo. 

Para cálculo dos custos contabilidade e marketing também foi utilizado os 

dados obtidos do “Hostel A”, as despesas serão iguais, pois não varia conforme o 

número de leitos.  

Já os custos com salários foram feitos com base no salário médio dos 

trabalhadores de mesma categoria no município de Cabo Frio, retirado do site 

SALÁRIOS (2020). 

Para as despesas de manutenção foi utilizada a taxa de 3% do faturamento 

bruto, conforme indicado pela Revista Hotéis (2017). 

Após estimados todos os custos de operação, foi definido o preço das diárias. 

Para tal, primeiro foi definido que o hostel trabalharia com duas tarifas, uma em alta 

temporada (dezembro, janeiro e fevereiro), outra em baixa temporada (demais 

meses). Em seguida, foi realizada uma pesquisa no site Booking de tarifas, em alta e 
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baixa temporada, de hostels em Cabo Frio com propostas semelhantes. Então, para 

se estabelecer os preços das diárias fez-se uma média das tarifas pesquisadas.  

Para cálculo da receita, antes foi necessário definir qual seria a taxa de 

ocupação. Para isso, foram considerados três cenários: otimista, realista e pessimista, 

com taxas de ocupação, respectivamente, de: 100%, 75% e 50%. 

Enfim, para estimar a receita multiplicou-se a quantidade de leitos, pela taxa de 

ocupação e pela tarifa do período.  

Com os dados obtidos através dos métodos acima pode-se calcular o fluxo de 

caixa do hostel em estudo para o período de 5 anos, sendo utilizada as receitas e 

despesas relativas a esse período. Nesse cálculo os impostos foram deduzidos da 

receita, adotando o regime tributário do simples nacional. 

Enfim, após projeção do fluxo de caixa pode-se calcular os indicadores VPL, 

TIR e Payback. Após cálculo dos indicadores pode-se definir se o projeto da 

implantação do hostel é economicamente viável. 
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Figura 5 - Fluxograma métodos aplicados 
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4. CAPÍTULO IV – ESTUDO DE CASO 

 

4.1 RESUMO PLANO DE NEGÓCIO 

 

O empreendimento desenvolvido nesse trabalho se trata de um hostel que será 

instalado na cidade de Cabo Frio, no bairro do Pontal do Peró, em um loteamento que 

fica cercado pela APA Pau Brasil. 

O público alvo que o hostel em questão deseja atrair é de pessoas que 

busquem realizar o turismo de lazer na região, mas que também queiram ter um 

contato maior com a natureza, em um lugar mais reservado. 

A cidade de Cabo Frio se mostra bem atrativa para investimento no setor 

hoteleiro, mesmo com muitos concorrentes. Com uma taxa média de ocupação de 

hospedagens de 75% no ano de 2019 (AHCF, 2020), pode-se verificar que existe 

demanda. Dessa forma, um empreendimento bem planejado financeiramente, pode 

ter um horizonte de sucesso. 

Como diferencial competitivo a escolha do tipo de hospedagem ser hostel é 

uma vantagem, pois no bairro existem três pousadas com modos de operação 

parecidos, mas nenhuma forma de hospedagem com aluguel de quartos 

compartilhados. Dessa forma, com o hostel, pode-se atingir um público ainda não 

explorado na localidade, de pessoas que viajam sozinhas ou em grupo de amigos. 

A hospedagem funcionará inicialmente com 4 quartos e 20 leitos, divididos da 

seguinte forma: 

 Quarto 1: quarto compartilhado feminino com 6 leitos 

 Quarto 2: quarto compartilhado masculino com 6 leitos 

 Quarto 3: suíte com 4 leitos 

 Quarto 4: suíte com 4 leitos 

O empreendimento terá duas cozinhas, uma interna e outra externa, para 

preparo de refeições pelo hóspede. Essa disponibilidade é importante, pois não será 

fornecido café da manhã. 
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O imóvel onde o hostel deve ser instalado, conta com um grande pátio externo 

arborizado, com um bonito jardim e redes de descanso. Com isso espera-se 

proporcionar ao hóspede um ambiente de paz e tranquilidade. 

O hostel terá uma camareira assalariada para limpeza dos quartos e ambiente.   

Todas as outras funções de administração, recepção entre outras, será realizada pelo 

proprietário. 

Com relação ao enquadramento tributário, a empresa optará pelo Simples 

Nacional, que se trata de um regime tributário para micro e pequenas empresas. O 

faturamento anual previsto para a empresa se enquadra na receita bruta anual 

máxima estipulada pelo Simples Nacional. 

Após demonstrado como o hostel irá funcionar através do resumo do plano de 

negócio, no próximo índice será feito o estudo de viabilidade econômica do projeto.  

 
 
4.2 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

4.2.1 Investimento Inicial 

 

Nesse item pode-se verificar o quanto é necessário investir para se começar a 

operacionalizar o hostel. Aqui são levantados custos para aquisição do imóvel, 

mobiliário, material de informática, custos com obras e capital de giro.  

Os custos são descritos por tabelas, onde é descriminado o produto ou serviço, 

a quantidade unitária e total, e o subtotal por categorias. 
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Tabela 2 - Investimento Inicial 

 
 

Como visto na Tabela 2, o Investimento Inicial total para abrir o hostel é de R$ 

298.717,30. Esse investimento considera tudo que é necessário referente a espaço, 

mobília e equipamentos para deixar a hospedagem apta para receber clientes. Além 

disso, foi considerar um capital de giro de R$6.000,00 necessários para cobrir os 

custos fixos do primeiro mês. 

 

4.2.2 Custos fixos e variáveis 

 

Nesse item será demonstrado através da Tabela 3 os custos fixos e variáveis 

mensais referente a operação do hostel. Para custo fixo foram considerados os gastos 

com: funcionário, internet, honorários contábeis, marketing, IPTU. Já os custos 

variáveis são: energia elétrica, água, lavanderia, gás,   

Item Quantidade(und.) Preço Unitário(R$) Valor Total(R$)

Informática

Notebook Dell Inspiron i15 4GB RAM 1 2.699,00R$                  2.699,00R$           

Impressora Multifuncional HP Deskjet GT 5822 1 799,00R$                      799,00R$              

3.498,00R$           

Móveis e utensílios

Smart TV AOC 32" 2 939,65R$                      1.879,30R$           

Beliches 7 400,00R$                      2.800,00R$           

Colchão Solteiro com capa 14 450,00R$                      6.300,00R$           

Geladeira 1 1.100,00R$                  1.100,00R$           

Fogão 1 400,00R$                      400,00R$              

Ventilador de teto 2 120,00R$                      240,00R$              

Ar condiconado slipt inverter 2 1.400,00R$                  2.800,00R$           

Frigobar 2 600,00R$                      1.200,00R$           

16.719,30R$        

Imóvel

Custo total de aquisição incluso documentação 1 265.000,00R$             265.000,00R$      

Compra de Materiais para reforma 1 5.000,00R$                  5.000,00R$           

Mão de obra Reforma 1 2.500,00R$                  2.500,00R$           

272.500,00R$      

6.000,00R$           

298.717,30R$      

Capital de Giro

Total Geral

Subtotal Informática

Subtotal Móveis e Utensílios

Subtotal Imóvel
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Tabela 3 - Custos Fixos e Variáveis 

 
 

O custo com funcionário é referente ao salário de uma camareira. O valor do 

salário bruto foi estipulado com base na média paga pelo mercado para esse cargo 

no município de Cabo Frio, retirada do site Salario (2020). O valor bruto é de R$ 

1.254,87, os demais custos com encargos e benefícios pode ser visualizado na Tabela 

4. A Empresa é optante pelo Simples Nacional, isso Isenta de 20% de INSS sobre 

folha. 

 

Tabela 4 - Encargos e benefícios trabalhista 

 
 

 Para os custos de honorários contábeis, marketing, energia elétrica, água, 

lavanderia, gás, material de limpeza, material de escritório e manutenção, utilizou-se 

como base os custos médios mensais de um hostel com características semelhantes 

de instalações físicas e serviços prestados. 

Discriminação Valor Mês(R$)

Funcionário 1.723,49R$                          

Honorários Contábeis 300,00R$                             

Marketing 200,00R$                             

Energia elétrica 1.068,62R$                          

Água 2.006,73R$                          

Internet 120,00R$                             

Lavanderia 1.522,00R$                          

Gás 80,00R$                                

IPTU 400,00R$                             

Material de limpeza 250,00R$                             

Material de escritório 50,00R$                                

Manutenção 634,50R$                             

Total 8.355,34R$                          

Evento Valor

Salário Bruto 1.254,87R$ 

Vale Transporte 180,00R$     

Desconto Vale Transporte 75,29-R$       

FGTS 100,39R$     

13º Salário 104,57R$     

13º Salário - FGTS 8,37R$          

Férias 104,57R$     

1/3 Férias 34,86R$       

Férias - FGTS 11,15R$       

Total 1.723,49R$ 
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4.2.3  Estimativa de Faturamento 

 

A estimativa de faturamento pode ser visualizada na Tabela 5. 

 Para o cálculo foram utilizados três cenários, com taxa de ocupações de leitos 

diferentes:100% (Projeção 1), 75% (Projeção 2) e 50% (Projeção 3). 

 Além disso, o ano foi dividido em dois períodos: alta temporada (dezembro, 

janeiro e fevereiros) e baixa temporada (demais meses). Assim, foi estipulado um 

preço de diária diferente para cada período.   

 Com isso, pode-se realizar a estimativa de faturamento de cada Projeção 

fazendo o seguinte cálculo: Taxa de ocupação X Quantidade de leitos disponíveis (20) 

x Dias do mês (30) x o preço da diária (R$45,00 baixa temporada e R$53,00 alta 

temporada). 

Tabela 5 - Estimativa de Faturamento 

 

 

 A cidade de Cabo Frio, teve a taxa média de ocupação anual hoteleira de 70% 

em 2019, segundo dados da Associação de Hotéis de Cabo Frio (2020).  Dessa forma 

a projeção que se mostra mais realista é a Projeção 2, com taxa de ocupação de 75%, 

e faturamento anual de R$ 253.800,00. 

 

4.2.4 Cálculo de impostos  

 

A empresa deve adotar o regime de imposto do Simples Nacional. Nesse regime 

a empresa deve pagar três impostos diferentes, que são: simples nacional (federal), 

ICMS(estadual) e ISS(municipal). 

 Para o imposto simples nacional, as alíquotas utilizadas para base de cálculo 

podem ser verificadas na Tabela 6.  

Descrição Taxa de ocupação Meses Dias Leitos Quantidade de diárias Diária por leito Valor Total(R$)

Projeção 1 - Capacidade de hospedagem 100% 100% 9 30 20 600 45,00R$             243.000,00R$      

Projeção 1 - Capacidade de hospedagem 100% 100% 3 30 20 600 53,00R$             95.400,00R$        

338.400,00R$      

Projeção 2 - Capacidade de hospedagem 75% 75% 9 30 20 450 45,00R$             182.250,00R$      

Projeção 2 - Capacidade de hospedagem 75% 75% 3 30 20 450 53,00R$             71.550,00R$        

253.800,00R$      

Projeção 3 - Capacidade de hospedagem 50% 50% 9 30 20 300 45,00R$             121.500,00R$      

Projeção 3 - Capacidade de hospedagem 50% 50% 3 30 20 300 53,00R$             47.700,00R$        

169.200,00R$      

Subtotal Projeção 1

Subtotal Projeção 2

Subtotal Projeção 3
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Tabela 6 - Alíquotas Simples Nacional 

 
Fonte: Receita Federal (2006) 

 

 Considerando as alíquotas para cada faixa de faturamento, na Tabela 7se 

calcula os valores mensais descontados referente ao imposto simples nacional para 

cada projeção de faturamento.  

 

Tabela 7 - Imposto Simples Nacional 

 

 

 Para o cálculo do ICMS foi utilizada as alíquotas demonstradas na Tabela 8, 

que são referentes a empresas optantes do Simples Nacional. 

 

Tabela 8 - Alíquota ICMS 

 
Fonte: Secretaria De Estado De Fazenda Do Rio De Janeiro (2007) 

 

 Considerando as alíquotas para cada faixa de faturamento, na Tabela 9 pode-

se calcular os valores mensais descontados referente ao imposto ICMS para cada 

projeção de faturamento.  

Receita bruta total em 12 meses Alíquota

Até R$ 180.000,00 6%

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11%

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 14%

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 0,16

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21%

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33%

Projeção Faturamento Mensal Alíquota Desconto Anual Desconto Mensal

Projeção 1 338.400,00R$               11% 37.224,00R$       3.102,00R$            

Projeção 2 253.800,00R$               11% 27.918,00R$       2.326,50R$            

Projeção 3 169.200,00R$               6% 10.152,00R$       846,00R$                

Receita bruta total em 12 meses Alíquota

Até R$ 180.000,00 0,70%

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 0,78%

De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 0,99%

De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 1,50%

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21,00%

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00%
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Tabela 9 - Imposto ICMS 

 
 

 Para cálculo do imposto municipal ISS, a alíquota é verificada de acordo com a 

natureza da atividade. Para serviços de hospedagem prestados por hotéis, pousadas, 

pensões e similares, a alíquota é de 3% (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE CABO FRIO, 

2018). 

 A Tabela 10 apresenta o cálculo do ISS, utilizando-se a alíquota de 3% para 

cada projeção de faturamento. 

 

Tabela 10 - Imposto ISS 

 

 

  Por fim é apresentado na Tabela 10 o total da projeção de todos os impostos 

que serão descontados mensalmente para as 3 projeções de faturamento. 

 

Tabela 11 - Impostos Totais 

 
 

4.2.5 Projeção do Demonstrativo de Resultados 

 

Na Tabela 12 é apresentada a projeção do demonstrativo de resultado para os 

3 cenários propostos.  

Projeção Faturamento Mensal Alíquota Desconto Anual Desconto Mensal

Projeção 1 338.400,00R$               0,78% 2.639,52R$         219,96R$                

Projeção 2 253.800,00R$               0,78% 1.979,64R$         164,97R$                

Projeção 3 169.200,00R$               0,70% 1.184,40R$         98,70R$                  

Projeção Faturamento Mensal Alíquota Desconto Anual Desconto Mensal

Projeção 1 338.400,00R$               3,00% 10.152,00R$       846,00R$                

Projeção 2 253.800,00R$               3,00% 7.614,00R$         634,50R$                

Projeção 3 169.200,00R$               3,00% 5.076,00R$         423,00R$                

Projeção Simples Nacional ICMS ISS Total 

Projeção 1 3.102,00R$            219,96R$ 846,00R$       4.167,96R$ 

Projeção 2 2.326,50R$            164,97R$ 634,50R$       3.125,97R$ 

Projeção 3 846,00R$                98,70R$    423,00R$       1.367,70R$ 
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Tabela 12 - Demonstrativo de Resultados 

 
 

O custo variável calculado anteriormente foi considerado utilizando a taxa média 

de ocupação do ‘Hostel A” de 75%, igualmente o cenário realista. Então, para se 

estimar o custo variável do cenário pessimista foi descontado 25% do custo do cenário 

realista. Já para o cenário otimista, foi considerado um acréscimo de 25% do custo no 

cenário realista. 

Após a projeção do DRE foi realizada a estimativa do fluxo de caixa. 

 

4.2.6 Projeção do Fluxo de Caixa 

 

Com as receitas e despesas levantas, foi realizada a projeção do fluxo de caixa 

para os próximos 5 anos. Para tal, foi utilizada como base de projeção o Índice Geral 

de Preços do Mercado (IGP-M, 2019) de 7,32%. A projeção foi feita para os três 

cenários: otimista, realista e pessimista.  

As projeções das despesas fixas não variam de acordo com o cenário. 

Entretanto, a projeções das despesas variáveis e operacionais sofrem alteração. Isso 

porque quanto mais pessoas frequentando o hostel, maiores os custos variáveis e 

operacionais.  

Para o cenário otimista, a projeção é realizada considerando uma taxa de 

ocupação de 100%. Conforme Tabela 13. 

Descrição
Projeção 1                                      

(R$)

Projeção 2                                      

(R$)

Projeção 3                                      

(R$)

Receita Bruta 28.200,00R$      21.150,00R$      14.100,00R$      

(-) Imposto e Taxas 4.167,96R$         3.125,97R$         1.367,70R$         

= Receita Líquida 24.032,04R$      18.024,03R$      12.732,30R$      

(-) Custo Variável 6.221,69R$         4.977,35R$         3.733,01R$         

= Lucro Bruto 17.810,35R$      13.046,68R$      8.999,29R$         

(-) Custos Fixos 3.377,99R$         3.377,99R$         3.377,99R$         

= Lucro Líquido Mensal 14.432,36R$      9.668,69R$         5.621,30R$         

=Lucro Líquido Anual 173.188,35R$    116.024,28R$    67.455,57R$      
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Tabela 13 - Fluxo de Caixa: Projeção 1 (100%) 

 

 

Já para o cenário realista, a taxa de ocupação utilizada é de 75%. Conforme 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Fluxo de Caixa: Projeção 2 (75%) 

 

 

Por fim, foi realizada a estimativa do fluxo de caixa da projeção pessimista, com 

taxa de ocupação de 50%. Como mostra a Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Fluxo de Caixa: Projeção 3 (50%) 

 
 
 

4.2.7 Valor Presente Líquido 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Receitas 338.400,00R$     363.170,88R$     389.754,99R$     418.285,05R$     448.903,52R$     

Despesas Fixas 40.535,88R$        43.503,11R$        46.687,53R$        50.105,06R$        53.772,75R$        

Despesas Operacionais 50.015,52R$        53.676,66R$        57.605,79R$        61.822,53R$        66.347,94R$        

Despesas Variáveis 74.660,25R$        80.125,38R$        85.990,56R$        92.285,07R$        99.040,33R$        

Total de Custos Anuais 165.211,65R$     177.305,14R$     190.283,88R$     204.212,66R$     219.161,03R$     

Total Líquido de Caixa 173.188,35R$     185.865,74R$     199.471,11R$     214.072,39R$     229.742,49R$     

Entradas

Saídas

2021 2022 2023 2024 2025

Receitas 253.800,00R$     272.378,16R$     292.316,24R$     313.713,79R$     336.677,64R$     

Despesas Fixas 40.535,88R$        43.503,11R$        46.687,53R$        50.105,06R$        53.772,75R$        

Despesas Operacionais 37.511,64R$        40.257,49R$        43.204,34R$        46.366,90R$        49.760,96R$        

Despesas Variáveis 59.728,20R$        64.100,30R$        68.792,45R$        73.828,05R$        79.232,27R$        

Total de Custos Anuais 137.775,72R$     147.860,90R$     158.684,32R$     170.300,01R$     182.765,97R$     

Total Líquido de Caixa 116.024,28R$     124.517,26R$     133.631,92R$     143.413,78R$     153.911,67R$     

Entradas

Saídas

2021 2022 2023 2024 2025

Receitas 253.800,00R$     272.378,16R$     292.316,24R$     313.713,79R$     336.677,64R$     

Despesas Fixas 40.535,88R$        43.503,11R$        46.687,53R$        50.105,06R$        53.772,75R$        

Despesas Operacionais 37.511,64R$        40.257,49R$        43.204,34R$        46.366,90R$        49.760,96R$        

Despesas Variáveis 59.728,20R$        64.100,30R$        68.792,45R$        73.828,05R$        79.232,27R$        

Total de Custos Anuais 137.775,72R$     147.860,90R$     158.684,32R$     170.300,01R$     182.765,97R$     

Total Líquido de Caixa 116.024,28R$     124.517,26R$     133.631,92R$     143.413,78R$     153.911,67R$     

Entradas

Saídas
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Para cálculo do VPL foi utilizado a fórmula a seguir: 

∑ [
𝐹𝐶𝑡 

(1 + 𝑘)𝑡⁄ ]

𝑛

𝑡=1

−  𝐼0 

 
Onde: 
 
FCt = fluxo de caixa de cada período; 
I0 = Valor do Investimento inicial; 
k = taxa de desconto ou TMA; 
t = tempo escolhido 
 

O valor de Investimento Inicial calculado foi de R$ 298.717,30, nesse valor está 

incluso os investimentos para adquirir o imóvel, obras, compras de equipamentos de 

informática e mobília. 

 A TMA definida foi de 10%, com base no retorno mínimo esperado pelos 

investidores. O tempo considerado foi de 5 anos. 

Na Tabela 16 pode-se verificar o resultado do cálculo do VPL para os três 

cenários. 

 

Tabela 16 - Valor Presente Liquido (VPL) 

 
 

Então, fazendo a análise dos dados apresentados pode-se verificar que para o 

cenário pessimista (projeção 3), com taxa de ocupação de 50%, a implantação do 

hostel não é viável, pois apresentou valor negativo. Já para os cenários realista 

(projeção 2) e otimista (projeção 1), o empreendimento é viável, pois o VPL foi positivo. 

Conforme visto na revisão da literatura, é importante se verificar mais de um 

indicador para poder definir se o projeto é viável economicamente. Para isso, no 

próximo item foi calculada a taxa interna de retorno. 

 

4.2.8 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cenários Projeção 1 Projeção 2 Projeção 3

VPL R$410.060,58 R$185.078,51 -R$6.074,59
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A TIR é utilizada para verificar a rentabilidade do investimento.  Para tal, ela faz 

os fluxos de entrada do caixa se igualarem aos fluxos de saída.  

Para se calcular a TIR, assim como no cálculo do VPL, é necessário definir uma 

taxa mínima de atratividade, que foi estipulada de 10% pelos investidores e o 

investimento inicial, o qual também foi o mesmo do VPL, R$ 298.717,30. 

Definidos os parâmetros, pode-se calcular a TIR para as três projeções de fluxo 

de caixa. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

Então, com os dados apresentados, pode-se concluir que para o cenário 

pessimista, com taxa de ocupação de 50%, o investimento não é viável 

economicamente, pois a taxa de retorno do investimento, de 9%, é menor que a taxa 

mínima de retorno estipulada pelos investidores, de 10%. 

Já para os cenários realista e otimista, assim como validado pelo indicador VPL, 

o investimento é viável economicamente. Pois a TIR foi maior que a TMA. 

Após o cálculo da TIR, foi realizado o cálculo do Payback, para saber em quanto 

tempo o investimento seria recuperado. 

 

4.2.9 Período de recuperação de investimento (Payback) 

 

O cálculo do Payback é realizado acumulando-se o valor presente de cada 

período até que a soma se iguale ao investimento inicial. 

Na Tabela 18 pode-se verificar o Payback para projeção do fluxo de caixa dos 3 

cenários. 

 

Cenários Projeção 1 Projeção 2 Projeção 3

TIR 57% 33% 9%
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Tabela 18 - Payback 

 

 

Analisando o período de retorno para os cenários, pode-se verificar que para a 

projeção pessimista, o período para ter o retorno do investimento é bem maior se 

comparado as outras. Isso ocorre pelo fato de uma menor taxa de ocupação, gerar 

um menor faturamento, e assim, se demora mais tempo para recuperar o investimento 

feito inicialmente. 

 

4.2.10 Análise de Resultados 

 

Para verificar se o projeto de implantação do hostel é viável economicamente, 

foi utilizado quatro indicadores: VPL, TIR, Payback Simples, Payback Descontado. 

 Na Tabela 18 pode-se verificar os indicadores financeiros utilizados, para os 3 

cenários pré-estabelecidos. 

 
Tabela 19 - Indicadores Econômicos 

 
 

A partir da Tabela 18, considerando os indicadores, pode-se fazer a análise de 

viabilidade econômica do projeto para cada cenário: 

1) Otimista: para esse cenário o projeto é viável economicamente, pois 

apresenta um VPL positivo de R$ 410.060,58, um valor bem acima do 

investimento inicial de R$ 298.717,30. Além disso, apresenta uma TIR de 

57%, um retorno consideravelmente maior que a TMA, que é de 10%. Já o 

Payback Simples é de 1 ano e 8 meses e o Payback Descontado é de 1 ano 

e 9 meses, um tempo de retorno excelente considerando o alto investimento. 

Projeção 1 Projeção 2 Projeção 3

Payback Simples 1 ano e 8 meses 2 anos e 5 meses 3 ano e 11 meses

Payback Descontado 1 ano e 9 meses 2 anos e 11 meses Mais de 5 anos

Indicador
Projeção 1 (100%)                                  

Otimista

Projeção 2 (75%)                                  

Realista

Projeção 3 (50%)                                  

Pessimista

VPL R$410.060,58 R$185.078,51 -R$6.074,59

TIR 57% 33% 9%

Payback Simples 1 ano e 8 meses 2 anos e 5 meses 3 ano e 11 meses

Payback Descontado 1 ano e 9 meses 2 anos e 11 meses Mais de 5 anos
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2) Realista: mesmo apresentando indicadores mais modestos essa projeção 

também é viável. Pois apresenta um VPL positivo de R$ 185.078,51, abaixo 

do valor de investimento inicial. A Taxa Interna de Retorno é de 33%, um 

retorno ainda interessante. Por fim, o tempo de retorno de investimento 

simples é de 2 anos e 5 meses e o descontado de 2 anos e 11 meses, um 

prazo satisfatório para o mercado. 

3) Pessimista: nesse cenário o projeto não é viável. Pois com VPL negativo, de 

– R$6.074,59, tem-se perda realizando o investimento inicial de R$ 

298.717,30. Outro ponto que fundamenta a análise é que a taxa interna de 

retorno, de 9%, é menor que a taxa mínima estipulada pelos investidores de 

10%. Ademais, com Payback Simples de 3 anos e 11 meses e um Payback 

Descontado de mais de 5 anos, o tempo de retorno do investimento é alto, 

gerando mais riscos ao investimento. 

Então pode-se concluir que o projeto da implantação do hostel na cidade de 

Cabo Frio é economicamente viável para os cenários realista e otimista. E que para o 

cenário pessimista o investimento não se justificaria. 
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5. CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo desse projeto foi verificar se a implantação de um hostel na 

cidade de Cabo Frio próxima a uma área de preservação ambiental é um 

empreendimento economicamente viável. 

Antes de realizar o estudo de viabilidade, foi verificado que existe uma demanda 

turística para a localidade onde o empreendimento seria instalado. Para isso, 

verificou-se na bibliografia o potencial turístico da Cidade de Cabo Frio e mais 

especificamente, o potencial de atividades turísticas que uma Área de Preservação 

Ambiental pode gerar. 

Posteriormente, pesquisou-se na bibliografia a importância do estudo de 

viabilidade. De acordo com os autores estudados nesse levantamento, verificar a 

viabilidade econômica de um novo empreendimento não é garantia de que o projeto 

terá sucesso. Porém, é um importante passo para do planejamento e uma ótima 

ferramenta para auxiliar na tomada de decisão. Pois, tal análise auxilia a reduzir os 

riscos fazendo projeção dos possíveis cenários. 

Para a realização do estudo desse projeto foram considerados os aspectos 

operacionais e econômicos do empreendimento. Para tal, foi levantado o investimento 

necessário para operacionalização da empresa, e também foi feita uma projeção das 

receitas e despesas.  Após isso, para verificar a viabilidade econômica foram 

utilizadas ferramentas como VPL, TIR, Payback Simples e Payback Descontado.  

Dessa forma, o resumo do plano de negócio e o estudo de viabilidade se 

mostraram importantes, pois proporcionaram a identificação de vários fatores que 

podem influenciar no sucesso ou fracasso de uma nova empresa, como: projeção de 

investimento inicial, receita, custos fixos e variáveis, capital de giro necessário, fluxo 

de caixa, preço, praça, mercado e público alvo. 

Para a etapa de projeção das receitas e custos, foi utilizado três cenários: 

otimista, realista e pessimista. O fator que varia as três análises é a taxa de ocupação 

da hospedagem, que para o cenário otimista foi de 100%, para o realista de 75% e 

pessimista 50%.  
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Por meio dos indicadores da análise financeira VPL, TIR, Payback Simples e 

Payback Descontado, pode-se concluir que o empreendimento é economicamente 

viável para as projeções otimistas e realistas. Porém, para a projeção pessimista com 

taxa de ocupação de 50%, o projeto não é viável. 

Considerando os dados da Associação de Cabo Frio de Hotéis, a taxa de 

ocupação média no ano de 2019 foi de 70%. Assim, a projeção realista, com 75% de 

ocupação, é de fato a que mais se aproxima da realidade. 

Então, o cenário utilizado como ponto para tomada de decisão foi o realista, que 

como dito se mostrou viável. Pois apresentou um VPL positivo de R$ 185.078,51, 

abaixo do valor de investimento inicial. Uma Taxa Interna de Retorno de 33%, 23 

pontos percentuais acima da Taxa Mínima de Atratividade. Por fim, apontou um tempo 

de retorno de investimento simples de 2 anos e 5 meses e o descontado de 2 anos e 

11 meses, um prazo considerado bom pelos investidores levando em conta o alto valor 

de investimento inicial de R$ 298.717,30. 

Enfim, conclui-se que o investimento no hostel é viável economicamente para os 

investidores. Entretanto, para de fato colocar o empreendimento em operação 

recomenda-se realiza outras etapas de planejamento, que por restrições de tempo e 

recurso, não foram expostas no trabalho. Que são: 

 Realização de Plano de negócio mais robusto para obter um melhor 

detalhamento dos produtos e serviços, clientes, concorrentes, 

fornecedores e pontos fortes e pontos fracos do negócio. Para esses dois 

últimos, pontos seria interessante realizar uma análise SWOT, que é uma 

ferramenta utilizada para identificar pontos fortes e fracos, dos ambientes 

internos e externos.  

 Realização de análise de mercado baseado nas 5 forças: ameaça de 

produtos substitutos, ameaça de novos concorrentes, poder de 

negociação dos fornecedores, rivalidade entre concorrentes e poder de 

negociação dos clientes (Porter, 1986). 
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