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" O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." 

Salmos 30:5



RESUMO 

 

Elaborar uma análise de viabilidade econômico-financeira antes de abrir um negócio 

é de extrema importância para levantar os riscos e incertezas. Essa análise tem como objetivo 

verificar se o projeto é economicamente viável e se terá condições de se manter 

financeiramente. No começo de 2020, existia uma previsão de crescimento para o mercado de 

beleza e estética, sendo um atrativo para novos investidores, porém a pandemia da Covid-19 

chegou ao Brasil e com ela a incerteza de investimento em tal ramo. Objetivou-se, no presente 

estudo, avaliar a viabilidade econômico-financeira de uma clínica de estética em um momento 

de pandemia, na cidade de Mogi Guaçu/SP. Desse modo, foram utilizados técnicas e 

indicadores de análise de projetos para verificar a viabilidade econômico-financeira do 

investimento. Com base na análise dos resultados apresentados, tanto financeiro quanto 

econômicos, e confrontados com o objetivo desse trabalho, afirma-se existir viabilidade 

econômica e financeira positiva na implantação de uma clínica de estética no município de 

Mogi Guaçu, estado de São Paulo. No entanto, a pandemia da Covid-19 já tem causado 

impactos econômicos, o número de desempregos tem aumentado, com isso qualquer mudança 

na economia, por menor que seja, poderá impactar nos resultados da análise. 

 

Palavras-Chave: Análise de viabilidade econômico-financeira. Clínica de estética. 

Pandemia. Investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

To develop an economic financial feasibility before opening a business is extremely 

important to assess risks and uncertainties. This analysis aims to verify whether the project is 

economically viable and if it will be able to sustain itself financially. At the beginning of 2020, 

there was a growth expectancy for the beauty and aesthetics market, as an attraction for new 

investors, but the Covid-19 pandemic arrived in Brazil bringing an investment uncertainty in 

this branch. The objective of this study was to evaluate the economic and financial viability of 

an aesthetic clinic in a time of pandemic, in the city of Mogi Guaçu/SP. Thus, project analysis 

techniques and indicators were used to verify the economic and financial viability of the 

investment. Based on the analysis or the results obtained, financial and also economically, and 

according with the objective of this work, it is affirmed that there is a positive economic and 

financial viability in the implementation of an aesthetic clinic in the municipality of Mogi 

Guaçu, state of São Paulo. However, the Covid-19 pandemic has caused economic impacts, 

increasing the unemployment, so any economic change, however small, may have an impact 

on the results of the analysis. 

 

Keywords: Economic-financial viability analysis. Aesthetic clinic. Pandemic. 

Investment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil existem mais de 6,4 milhões de negócios, dos quais 99% são micro e 

pequenas empresas (MPEs), os pequenos negócios também respondem por 52% dos empregos 

com carteira assinada, gerados pelas empresas no país (Sebrae São Paulo - 2018). De acordo 

com o acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, os pequenos negócios responderam pela 

criação de 326,6 mil novos empregos, 35 vezes mais que os empregos gerados pelas médias e 

grandes empresas (Sebrae – 2019). 

Um estudo obtido pelo SEBRAE, de 2010 a 2015, mostrou que o segmento de estética 

subiu nos resultados. O número de estabelecimentos no ramo aumentou mais de 5 vezes. O 

crescimento foi de aproximadamente 72 mil empreendimentos para 500 mil no ano de 2016, 

resultado que mostra que mesmo com a crise financeira na época, o setor de estética tem se 

mostrado vantajoso no Brasil. Na época existia uma previsão de mais de 14% até esse ano de 

2020.  

Em termos monetários, tal ramo movimentou R$47,5 bilhões no ano de 2018, segundo 

dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC).  De acordo com especialistas, o mercado é bom durante todo o ano, pois a vaidade 

e a autoestima das pessoas têm sido cada vez mais valorizada e colocada como prioridade. Mas 

será que este momento em que a sociedade vive, onde não há previsões concretas a respeito de 

quando o Brasil e o mundo deixarão o estado de isolamento e restrições provocado pela 

pandemia do novo coronavírus, é um bom momento para se investir no mercado de beleza e 

estética? 

Investir no mercado de beleza e estética, ou em qualquer outro ramo de atividade, sem 

realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira já é arriscado e não recomendado, ainda 

mais com os riscos e incertezas que o mundo está passando com a Covid-19. Sem este estudo, 

o investidor não saberá se o investimento trará retorno ou não, ou seja, se é viável 

economicamente e financeiramente. Dessa maneira, a análise de viabilidade econômica e 

financeira deve ser realizada a fim de permitir ao investidor a verificação do desempenho 

econômico, financeiro e de risco do empreendimento, possibilitando constatar sua 

rentabilidade, antes da implantação do mesmo, ou seja, saber se o empreendimento não irá 

fechar as portas logo após abrir, e se o negócio terá saúde financeira para sobreviver. Portanto, 



Página 17 de 89 

 

 

realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira de investimento dará suporte à tomada 

de decisão do investidor. 

Neste contexto, o projeto contempla a elaboração de um estudo de viabilidade 

econômico-financeira para verificar a viabilidade de implantação de uma Clínica de Estética na 

cidade de Mogi Guaçu-SP em uma época nada comum pela qual a sociedade está passando, 

onde está ocorrendo a flexibilização da quarentena e abertura gradual do comércio com uma 

série de restrições e exigências que os estabelecimentos e as pessoas precisam cumprir devido 

à Covid-19. Ao mesmo tempo, muitos especialistas afirmam que o risco ainda é alto e que não 

vai haver uma situação de tranquilidade absoluta enquanto não houver vacina ou um tratamento 

eficaz para a doença. Para isso, será realizado um estudo de ação empírica no intuito de aplicar 

os métodos de análise relativos ao estudo de viabilidade econômico-financeira. 

 

1.1 Justificativas 

 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), a abertura de uma Clínica de Estética apresentava grande potencial 

de retorno econômico, visto que o mercado de beleza e estética no Brasil estava crescendo cada 

vez mais, surgindo assim novas oportunidades para futuros investidores na área. Entretanto, 

neste momento de pandemia, no qual a OMS afirma que será preciso alterar o estilo de vida até 

que se tenha um tratamento, pois o processo de medicação e vacina contra a Covid-19 é muito 

complexo e exige tempo, será que as pessoas vão continuar buscando os serviços de estética? 

Será ainda a abertura de uma Clínica de Estética um negócio lucrativo? 

Antes da abertura de qualquer negócio é importante que seja feito um estudo detalhado 

da viabilidade econômico-financeira e neste momento de pandemia, se faz ainda mais 

necessário. Com esse estudo, é possível visualizar a projeção de demanda e retorno do negócio 

e, com base nisso, decidir se o projeto é viável e, portanto, se deve ou não ser realizado.  

O estudo de viabilidade econômico-financeira, desta maneira, visa reduzir o risco de 

investimento, identificar se o negócio é sustentável e até mesmo verificar a rentabilidade do 

capital investido. 

Sendo assim, o estudo da viabilidade econômico-financeira é de vital importância na 

tomada de decisão na abertura de um novo empreendimento. 
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1.2 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um estudo de viabilidade econômico-financeira na implantação de uma Clínica de 

Estética na cidade de Mogi Guaçu-SP em meio à pandemia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:  

 

• Realizar uma revisão da base conceitual que dará suporte ao estudo de viabilidade 

econômico-financeira 

• Realizar um Estudo de Mercado a fim de analisar o potencial cliente. 

• Realizar um estudo a fim de identificar a melhor localização para o empreendimento de 

estética; 

• Identificar a capacidade total produtiva e a atividade que gera mais benefícios ao 

empreendimento de estética.   

• Elaborar o quadro de projeção de vendas da Clínica de Estética para um período de 5 

anos  

• Identificar os investimentos iniciais, custos fixos e custos variáveis de uma clínica de 

estética; 

• Identificar a melhor forma de financiar o empreendimento; 

• Projetar o fluxo de caixa operacional da clínica de estética ao longo dos próximos 5 anos 

contendo estimativas das receitas e desembolsos operacionais; 

• Consolidar os estudo a fim de permitir a visualização integrada e a verificação da 

viabilidade econômico-financeira do empreendimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Micro e pequenas empresas 

 

No atual cenário brasileiro de economia, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) tem 

chamado atenção devido ao seu importante papel na sociedade e na economia. A maior parte 

das empresas no Brasil é formada pelas MPEs, com isso pode-se dizer que elas ajudam muito 

na geração de renda e de emprego para as famílias brasileiras (SEBRAE, 2013). 

Mesmo com o altíssimo grau de importância na sociedade e na economia, a maioria 

das MPEs não possuem uma expectativa de vida alta, pois um quarto das empresas não 

conseguem sobreviver um ano no mercado. Isso deve ao fator dos desafios e dificuldades 

enfrentados no mercado como, por exemplo, os fatores econômicos, falta de experiência no 

planejamento para realizar uma boa gestão financeira e as altas taxas de impostos, fatores que 

contribuem na alta taxa de mortalidade. (SILVA, 2013). 

Muitos problemas são enfrentados pelas micro e pequenas empresas, dificultando 

assim os negócios e a alta competitividade no mercado. Um dos fatores é a alta carga de 

tributação, esse excesso acaba fazendo com que a maioria das empresas tenham que fechar as 

portas. (MAROLLI, 2011). 

Algumas MPEs têm se mostrado flexíveis em grande parte ao lidar com dificuldades 

e desafios do dia a dia, se tornando cada vez mais inovadores e sensíveis as exigências do 

mercado, contribuindo para o desenvolvimento social, gerando grandes oportunidades para a 

força de trabalho. (SILVA, 2004). 

Apesar do papel importante das MPEs na sociedade, Neto e Teixeira (2011) citam que 

não existem critérios universais aceitos para categoriza-las, alguns indicativos no Brasil podem 

ser utilizados para realizar essa classificação, basicamente é definida em duas formas, a 

primeira é feita pelo valor da receita bruta anual e o segundo pelo número de colaboradores. 

Souza e Mazzali (2008) concordam com a afirmação acima, compartilhando desta 

ideia, relatam que essa classificação varia de país para país e que essas variações são úteis 

apesar da variedade dos cortes e que muito das vezes esses critérios estão relacionados ao 

interesse pessoal e que são apenas classificações e não definições. 
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No Brasil, as MPEs, têm suas definições pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (BRASIL, 2006) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), por meio de sua receita bruta anual (Tabela 1), já o SEBRAE e a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) têm como base de classificação de empresas, o número 

de empregados que compõe suas estruturas (SEBRAE, 2013) (Tabela 2). 

 

Tabela 1: Classificação das MPEs segundo o faturamento bruto anual. 

Porte da Empresa Faturamento Bruto Anual 

Estatuto Simples Federal 

Microempresa Até R$244.000,00/ano Até R$120.000,00/ano 

Empresa de 

pequeno porte 

De R$244.000,01/ano até 

R$1.200.000,00/ano 

De R$120.000,01/ano até 

R$1.200.000,00/ano 
Fonte: Lei Federal n°. 9317/96, alterada pela Lei 9732/98.  

 

Tabela 2: Classificação das MPEs segundo o número de empregados. 

Porte da Empresa Número de Empregados 

Comércio e Serviços Indústrias 

Microempresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno Porte 10 a 49 20 a 99 

Empresa de Médio Porte 50 a 99 100 a 499 

Empresa de Grande Porte >99 >499 
Fonte: Sebrae (classificação utilizada pela área de Pesquisa do Sebrae) 

 

2.2 Mercado de beleza e estética 

 

Não é de hoje que a imagem pessoal está relacionada a beleza, saúde e juventude, essa 

percepção está perdendo o controle com o passar dos anos. Jovens, homens e mulheres sem 

satisfação com a sua imagem acabam não medindo esforços para ter a satisfação do corpo 

perfeito, ou quase perfeito, e por muitas vezes acabam abrindo mão do custo e dos riscos que 

poderão proporciona-los (ELIA, 2006). Para Fernandes (2006) essa busca pelo corpo perfeito 

faz parte da história da humanidade, e de acordo com o autor as pessoas não se preocupam com 

as consequências em função da imagem. 

Por muitos anos o corpo acaba sendo escravo dos padrões de beleza, e um dos 

principais fatores dessa escravidão está relacionada a juventude, as pessoas não querem 

envelhecer, para isso muitos instrumentos com a ajuda da tecnologia e ciência acabam trazendo 
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de volta essa juventude esperada, com a ajuda de procedimentos estéticos e cosméticos que 

estão cada vez mais evoluídos (RODRIGUES, 2015). 

O Datafolha realizou um estudo onde mostra que em 11 anos a insatisfação de jovens 

com a aparência subiu de 15% para 37%. 

Hoje em dia acabou virando cultural essa busca pela beleza, mas os meios de 

comunicação acabam supervalorizando a imagem, essa atitude acaba trazendo problemas para 

as pessoas e aumentando a movimentação desse mercado de beleza. O contato pessoal acabou 

devido a internet e os parâmetros passaram a ser a imagem do outro e não o outro (CAMARGO, 

2018). 

Através do incentivo dos avanços tecnológicos sucedido na medicina, biotecnologia, 

cosmética, e outros meios, está nítido a crescente busca pela juventude, vigor e beleza de uma 

aparência cada vez mais saudável (DINIZ, 2006).  

Como citado anteriormente o mercado de estética está cada vez mais crescendo, com 

isso aumentando a concorrência, exigindo diferenciação de ativos e resultados, tendo um 

planejamento estratégico bem definido. Hoje o mercado de beleza emprega cerca de 2,5 milhões 

de pessoas direta e indiretamente, criando atrativos para futuros investimentos e negócios 

(ABHIPEC, 2008). 

 

2.3 Pandemia de Covid-19 

 

Pandemia, palavra de origem grega empregada pela primeira vez por Platão, em seu 

livro Das Leis. Foi usada por Platão no sentido genérico, onde se referiu de forma genérica a 

qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população. Usada também por Aristóteles 

com o mesmo sentido. Utilizado por Galeno como adjetivo pandémico em relação a doenças 

epidêmicas de grande difusão. O termo só se tornou definitivo no glossário médico a partir do 

século XVIII (MORAES, 2007).  

Pandemia pode ser descrita hoje como uma epidemia de grandes amplitudes, que se 

espalha em vários países e em mais de um continente, exemplo de pandemia é a "gripe 

espanhola", que se seguiu à I Guerra Mundial, nos anos de 1918-1919, e que causou a morte de 

cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. A OMS declarou a Covid-19 uma pandemia 

em 11 de março de 2020. Esta doença teve seu primeiro registro em 1 de dezembro de 2019, na 
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província de Hubei, República Popular da China, e perdura até os dias do presente trabalho 

realizado (MUCELIN, 2020). 

Segundo à Organização Mundial da Saúde (OMS) a Covid-19 é uma doença causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2, que podem apresentar sintomas ou não, levando a infecções e 

quadros respiratórios graves. A maioria dos pacientes, cerca de 80% podem ser assintomáticos 

e cerca de 20% podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades 

respiratórias e desses casos 5% podem necessitar de um suporte ventilatório.  

  Atualmente, o novo coronavírus (Covid-19) que começou na China está causando 

preocupação em todo o mundo, pois o vírus tem se espalhado exponencialmente. Desde a 

identificação do vírus no final de dezembro de 2019, o número de casos está em ascensão, e o 

quadro epidemiológico está mudando diariamente (FRIEDE, 2020). 

  Atualmente no Brasil, em julho de 2020, segundo o site de saúde do governo 

(https://covid.saude.gov.br), o país tem mais de 2 milhões de casos confirmados, com mais de 

1 milhão de recuperados e 85 mil mortes.  Ainda não se tem uma vacina ou um tratamento 

totalmente eficaz contra o coronavírus. 

Com a pandemia e o número de casos aumentando, o estado de São Paulo e outros 

estados decretaram a quarentena, os comércios foram fechados, bem como escolas e outros, 

ficando aberto somente os serviços essenciais como hospitais e supermercados. A maioria do 

trabalho passou a ser de forma remota. As aberturas da atividade econômica ficaram de 

responsabilidade dos estados e municípios, sendo este retorno planejado de forma gradual. O 

Governo do Estado de São Paulo definiu a abertura de comércios em 5 fases (Figura 1) e cada 

município deverá analisar e associar a fase que se encontra, liberando os comércios de acordo 

com a fase (Figura 2) (Site Governo de São Paulo, 2020). 

Figura 1: Fases para retomada das atividades econômicas. 

 
Fonte: Governo do estado de São Paulo 
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Figura 2: Nível de restrição dos comércios. 

 

Fonte: Governo do estado de São Paulo 

 

Atualmente em Agosto de 2020, o município de Mogi Guaçu se encontra na fase 3, 

podendo abrir os salões de beleza, mas ainda com algumas restrições (Site Governo de São 

Paulo, 2020).  

Os impactos econômicos estão surgindo após quarentenas em larga escala, restrições 

de viagens e medidas de distanciamento social causando uma queda acentuada nos gastos com 

consumidores e empresas até o final do segundo trimestre, produzindo uma recessão. Os 

consumidores ficam em casa, as empresas perdem receita e demitem trabalhadores, e os níveis 

de desemprego aumentam bastante. Os contratos de investimento empresarial e as falências 

corporativas disparam, pressionando significativamente o sistema financeiro (ORGAZ, 2020). 

 

2.4 Análise de investimento 

 

Para a realização de um projeto de investimento é necessário ter como base a análise 

de investimento, prevenindo incertezas e riscos. Segundo Brigham e Ehrhardt (2012), pontos 

como custo de capital, custos operacionais, preços, rentabilidade, volumes operados, 

oportunidades, taxas de risco, taxas de atratividade são alguns itens fundamentais para uma 

avaliação eficiente, diminuindo, assim, as incertezas e maximizando a criação de valor para os 

investidores, sociedade e para a concretização do projeto. 
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Realizar análise de investimento é fundamental para tomadas de decisões a longo 

prazo, e auxilia o investidor a analisar as aplicações de recursos, a fim de receber futuramente 

um lucro significativo e previamente esperado. 

A avaliação de um investimento estabelece parâmetros de viabilidade, com o objetivo 

de proporcionar o retorno adequado aos proprietários desse capital, permitindo avaliar 

alternativas (SOARES, 2006). Através dos reflexos financeiros é possível mensurar o sucesso 

que o projeto terá. 

Os reflexos financeiros em longo prazo são indispensáveis para uma comparabilidade 

do real valor monetário, a utilização de taxas de descontos e riscos de atratividade dos sócios 

sobre o capital (FREZZATI et al., 2012).  

O estudo de viabilidade de um empreendimento tem como base verificar a justificativa 

de executar um projeto, tendo algumas considerações como os aspectos jurídicos, 

administrativos, comerciais, técnicos e financeiros. Para uma máxima eficiência técnica só se 

torna viável se for tangenciada pela máxima eficiência econômica e financeira (HIRSCHFELD, 

2000).  

Segundo Lunelli (2010) alguns questionamentos como, se o projeto vai se pagar, se o 

projeto vai aumentar o patrimônio ou se vai diminuir devem ter respostas com base nos 

resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira.  

Conforme escrito por Goldman (2015) apud Kassai (1999), a análise da viabilidade 

econômica de empreendimentos ocorre pela montagem de fluxos de caixa que, além de 

considerarem a remuneração de capital, vislumbram, pela simulação de cenários de 

investimento, condições mais ou menos favoráveis ao negócio através do estudo de viabilidade. 

Uma análise econômica e financeira de um projeto, portanto, sucede com todas as 

importâncias envolvidas, consistam em entradas ou saídas de caixa (GOLDMAN, 2015). Um 

projeto deve ser estudado conforme a sua viabilidade econômica e financeira (VEF) a contar de 

seu início, passando pelo planejamento, acompanhamento e controle bem como execução e 

desfecho, aprovando desta maneira que seja realizada uma avaliação de fluxo de caixa que 

indique os valores de capital desde o início até o fim de todo o projeto, levando em consideração 

a economia como um todo. Além disso, somente é possível obter alguma conclusão sobre a 

VEF de um projeto quando se comparado aos indicadores que serão abordados posteriormente, 

como o Índice de Lucratividade (IL), o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de 
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Retorno (TIR), o Prazo de Retorno do Investimento Inicial (Payback), o Índice de Lucratividade 

(IL) e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

Bezerra da Silva (2005) afirma que quando a decisão de investir é pautada apenas na 

análise comparativa da quantidade de recursos entrantes e de saídas referentes ao custeio do 

empreendimento, resultando em um retorno lucrativo, trata-se de viabilização econômica e se 

o investimento não proporciona fluxo de caixa negativo, a decisão de investir também é viável 

no âmbito financeiro. Podendo concluir se um projeto é viável tanto economicamente quanto 

financeiramente. 

Desta forma, para que o projeto tenha viabilidade econômica financeira, é de 

fundamental importância que o fluxo de caixa seja positivo e que o retorno do dinheiro investido 

conceda ao investidor uma quantia maior, incluindo os gastos e lucro no Valor Presente 

Líquido. 

Para se avaliar a viabilidade de um projeto, seja ela econômica ou financeira é 

necessário que sejam levadas em conta infinitas variáveis, dentre eles o público-alvo que se 

deseja atingir, o modelo de imóvel e o local em que a empresa será implantada, como também 

o tipo de construção, os valores de investimentos, dentre outras variáveis. 

Os fatores econômicos e financeiros, nos estudos de viabilidade, estão associados às 

condições em que serão realizadas as entradas e saídas do empreendimento, cujas entradas 

contemplam os valores dos serviços e vendas. As saídas são os gastos com alocação, custos 

operacionais inerentes a execução do serviço ou relativos a produção do produto, despesas com 

marketing e propaganda, os gastos com impostos e taxas, as despesas jurídicas e legais ao 

empreendimento e os gastos com projetos arquitetônico, estrutural e demais projetos 

necessários para viabilizar tecnicamente o empreendimento (GOLDMAN, 2015). 

 

2.5 A análise e os indicadores de viabilidade 

 

A seguir serão apresentados os conceitos referentes à Fluxo de Caixa, Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) e aos indicadores de viabilidade que devem ser analisados de forma 

conjunta a fim de que se tome uma decisão quanto ao investimento no que diz respeito a sua 

rentabilidade. 
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2.5.1 Fluxo de caixa  

 

O dinheiro é a força vital de todas as empresas, e a falta dele é a principal razão pela 

qual as pequenas empresas fracassam. Mesmo se muitas vendas estiverem sendo feitas, se não 

tiver dinheiro suficiente em caixa, a empresa não poderá pagar as contas e permanecer aberta. 

Uma maneira de mensurar o dinheiro que entra e sai da empresa durante um período específico 

é por meio do fluxo de caixa. As empresas recebem dinheiro por meio de vendas, retorno dos 

investimentos e empréstimos e gastam dinheiro em suprimentos e serviços, impostos, 

pagamentos de empréstimos e outras contas (QUINTANA, 2009) 

Portanto, o fluxo de caixa é representado pela quantidade de dinheiro que entra e sai 

de uma empresa durante um determinado período de tempo. Normalmente, o fluxo de caixa é 

medido ao longo do mês ou do ano. (MILANEZ, 2012) 

SILVA (2004) apresenta a simulação do fluxo de caixa, o cálculo do investimento, 

retorno e indicadores de desempenho como principais componentes da avaliação do estudo de 

viabilidade. 

Segundo Puccini (2007), fluxo de caixa é o conjunto de entradas e saídas de dinheiro 

ao longo do tempo. O fluxo de caixa auxilia os gestores a identificar as maiores necessidades 

de capital ao longo do tempo. Em um projeto, fica possível identificar, por exemplo, quando 

ocorrerá a maior demanda por pagamentos possibilitando realizar as previsibilidades 

financeiras e, conseguintemente, as decisões estratégicas. 

A fim de que haja maior clareza quanto à visualização sobre o que ocorre num dado 

momento no caixa de um projeto ou empresa, o fluxo de caixa é representado por um diagrama 

horizontal cujas entradas (+) são representadas por setas que se afastam do eixo horizontal do 

diagrama para cima e cada saída (-) é representada por uma seta que se afasta do respectivo 

eixo para baixo, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3: Diagrama de Fluxo de Caixa (valores meramente ilustrativos). 

 

Fonte: Autor 

 

O fluxo de caixa também pode ser representado por uma tabela (Tabela 3), onde cada 

coluna representa o período temporal, como, por exemplo, o ano. 

 

Tabela 3: Tabela de Fluxo de Caixa (valores meramente ilustrativos). 

Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 

R$ -200.000 60.000 70.000 80.000 
Fonte: Autor 

 

2.5.2 Taxa mínima de atratividade e custo médio ponderado de capital  

 

Hirsfeld (2000) afirma que quando se deseja investir uma quantia, deve-se comparar 

geralmente, os prováveis dividendos que serão proporcionados por este investimento com os 

de outros investimentos disponíveis. A taxa de juros que o dinheiro investido irá proporcionar 

deverá ser superior a uma taxa prefixada com a qual, mentalmente, deve-se realizar a 

comparação. Tal taxa de juros mínimos é a de atratividade. Portanto, a taxa mínima de 

atratividade (TMA) representa o mínimo que um investimento deve remunerar para que seja 

considerado viável economicamente 

A TMA é definida pela melhor alternativa de investimento com o menor grau de risco 

disponível para aplicação (SOUZA; CLEMENTE, 2004). Segundo Damodaran (2010), a taxa 

é formada a partir de três componentes básicos: custo de oportunidade, risco do negócio e 

liquidez. 
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A TMA está diretamente relacionada ao conceito de custo de capital quando uma 

empresa administra seus negócios usando o capital que levantam por meio de várias fontes, 

provenientes basicamente de capital próprio e capital de terceiros (empréstimos) (MARTINS e 

ASSAF NETO, 1996). Neste caso, para a determinação do custo do capital total deve-se tomar 

a média ponderada dos custos de ambas as fontes.  

Desta maneira, o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) é a taxa média que uma 

empresa espera pagar para financiar seus projetos (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 1995). 

Assim, um projeto de investimento para ser viável deverá ter uma taxa de retorno superior ao 

custo de capital. Neste sentido, a taxa mínima de atratividade (TMA) pode ser entendida como 

a taxa de remuneração mínima requerida pelos fornecedores de capital. 

Conforme afirmado, o CMPC é o custo médio de captação do dinheiro, calculado 

proporcionalmente a cada uma das fontes. A taxa de custo do capital próprio é quanto os 

acionistas desejam receber pelo investimento e o custo do capital de terceiro é a taxa de juros 

do custo de se obter o benefício, como por exemplo, em um empréstimo bancário 

(MODIGLIANI e MILLER, 1958).  

Se a empresa tiver o benefício dos juros na apuração do resultado deve-se levar em 

conta, ou seja, se a empresa é praticante do regime de tributação do lucro real, para isso coloca-

se na fórmula (1-T), onde T é a taxa de imposto. Se a empresa não possuir o benefício fiscal 

sobre os juros é só retirar o (1-T) da Equação (1).  

 

𝐶𝑀𝑃𝐶 =  
𝐸

𝐸 + 𝐷
𝑟𝑒 + 

𝐷

𝐸 + 𝐷
𝑟𝑑 (1 − 𝑇) (1) 

 

Onde: 

E = Valor do capital próprio; 

D = Valor do capital de terceiros;  

re = Taxa de custo do capital próprio; 

rd = Taxa de custo do capital de terceiros;  

T = Taxa de imposto; 
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Exemplo: Uma empresa com benefício fiscal possui capital próprio de R$200.000,00 

com uma taxa de juros definida pelos acionistas de 25% e a empresa realiza um empréstimo de 

R$150.000,00 com juros de 20% ao ano e taxa de imposto de 30%.  

O CMPC será: 

 

𝐶𝑀𝑃𝐶 =  
200.000

200.000 + 150.000
0,25 +  

150.000

200.000 + 150.000
0,2 (1 − 0,3) 

 
𝐶𝑀𝑃𝐶 =  0,5714 ∗ 0,25 +  0,4286 ∗ 0,2 ∗ 0,7 

 
𝐶𝑀𝑃𝐶 =  0,14285 + 0,060006 =  0,2029 = 20,29%𝑎. 𝑎. 

 

2.5.3 Payback 

 

Este indicador aponta o tempo de recuperação do investimento. Ele pode ser medido 

pelo tempo decorrido entre a data inicial do fluxo de caixa e a data futura mais próxima até a 

qual o valor do investimento inicial é coberto pela soma dos valores das parcelas positivas do 

fluxo de caixa (PUCCINI, 2007). Portanto, Payback é o tempo necessário que leva para que o 

valor de capital investido seja recuperado pelo fluxo de caixa promovido pelo investimento 

(ASSAF NETO, 2006). Após o valor do lucro tiver equiparado ao investimento gasto, o 

empreendimento começará a dar retorno, e assim é possível verificar que o negócio é viável 

(SENAC, 2004).  

O Payback é uma maneira de saber o ponto em que os valores de investimento e o 

retorno do capital se dará, portanto nos anos seguintes pode existir um fluxo de caixa negativo, 

fazendo com que o retorno não seja positivo de fato, para Bruni e Famá (2003) esse método é 

míope, pois possui uma visão curta dos números financeiros. 

Quanto maior for o tempo de recuperação do investimento feito, maior é o risco e a 

possibilidade de prejuízo envolvida. Logo, o melhor investimento é aquele que tem o menor 

tempo de retorno do capital investido (KUHNER E BAUER, 1996). 

Segundo Tavares e Medeiros apud Gitman (2009), este índice é de fácil manuseio e 

seu cálculo é relativamente simples. Além disso, tem grande potencial de decisão comparativo 

entre empreendimentos, orientando o investidor nas melhores alternativas.  
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No entanto não deverá ser utilizado de forma isolada na tomada de decisão sobre 

alternativas de investimento, uma vez que não considera os valores do fluxo de caixa do 

investimento a partir do ponto de retorno do capital utilizado. Em muitos casos, os maiores 

retornos só irão aparecer nos últimos fluxos (TAVARES e MEDEIROS apud GITMAN, 2009).  

Existem dois tipos de Payback: o Payback simples e o Payback descontado, a seguir 

descritos. 

 

2.5.3.1 Payback simples  

 

Para Nogueira (2007), o Payback simples consiste em determinar o número de 

períodos necessários para recuperar o capital investido.  

No Payback simples o tempo de retorno do valor investido é obtido por meio da 

subtração do capital inicial, o caixa de “n” períodos, até o valor de capital investido seja 

liquidado. Esse método, portanto, não leva em consideração o custo de capital (BRUNI e 

FAMÁ, 2003). 

Para saber se o projeto é viável e poderá ser aceito com base no Payback simples, é 

necessário que o prazo para se recuperar o valor investido seja até o prazo máximo estipulado 

pelo investidor (BRUNI e FAMÁ, 2003). 

Para Marquezan e Brondani (2006), a fórmula para o cálculo do Payback é dada pelo 

valor do retorno por período dividido pelo valor do investimento. Por exemplo, se uma empresa 

investe R$500.000,00 e vai ter um ganho de R$100.000,00 por mês, o Payback seria de 5 anos. 

Uma outra forma de definir o Payback é por meio da elaboração de um fluxo acumulado para 

determinar exatamente em que período será o retorno do investimento. Utilizando os dados da 

Tabela 3 tem-se o seguinte capital acumulado durante o período de 3 anos (Tabela 4): 

 

Tabela 4: Capital Acumulado durante os períodos 

Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 

R$ -200.000 60.000 70.000 80.000 

Capital Acumulado -200.000  -140.000 -70.000 10.000 
Fonte: Autor 

 



Página 31 de 89 

 

 

Percebe-se que o investimento terá um retorno entre o ano 2 e o ano 3. Para saber em 

quantos meses terá o retorno é necessário dividir o último período negativo pelo próximo valor 

positivo. Neste caso deve-se fazer [-70.000]/80.000, resultando em 0,875. Para determinar a 

quantidade de meses é necessário multiplicar esse resultado por 12, resultado em 10,5 meses, 

ou seja, o retorno se dará no mês 10. Para saber o número de dias, basta multiplicar 0,5 por 30, 

dando 15 dias. Portanto, para este fluxo de caixa, o Payback se dará em 2 anos, 10 meses e 15 

dias. 

Bruni e Famá (2003) destacam que as principais vantagens deste método é que ele é 

simples, de fácil aplicação, fácil de se interpretar, serve como um parâmetro de análise de risco, 

já que sua estimativa reduz o grau de incerteza e serve também como medida de liquidez já que 

é representado pela recuperação do capital investido.  

Suas principais desvantagens é que não leva em conta o valor do dinheiro no tempo, 

ou seja, não leva em consideração a inflação e não leva em consideração todos os capitais do 

fluxo de caixa, excluindo assim projetos mais longos e rentáveis. Além disso, não é uma medida 

de rentabilidade, medindo apenas o prazo de recuperação do investimento (BRUNI e FAMÁ, 

2003). 

. 

2.5.3.2 Payback descontado  

 

Para Bruni e Famá (2003), o Payback Descontado calcula o tempo necessário para 

recuperar os investimentos aplicando a taxa mínima de atratividade para descontar o fluxo de 

caixa gerado pelo projeto. Essa taxa de desconto é aplicada sobre um valor futuro para 

determinar sua equivalência no presente e assim permitir que sejam realizados os processos de 

avaliações de investimentos. 

Similar ao Payback Simples, o Payback Descontado é um critério de aceitação de 

novos projetos, basta que o resultado também seja menor que o prazo máximo aceito de 

recuperação do capital investido (MOTTA e CALÔBA, 2002). 

A principal vantagem do Payback Descontado é que esse método considera o custo do 

dinheiro no tempo (BRUNI e FAMÁA, 2003). A desvantagem deste método é que assim como 

o Payback Simples, não é uma medida de rentabilidade, medindo apenas o prazo de retorno. 
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Matematicamente, o Payback Descontado é calculado conforme mostra a Equação 2, 

onde o n representa a quantidade total de períodos no fluxo e o t representa o período do cálculo 

efetuado (BRUNI e FAMÁ, 2003).  

 

∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡
= 𝐼0

𝑛

𝑡=1

       1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛 (2) 

 

Onde: 

FC: valor que representa o fluxo de caixa em determinado período t. 

i = taxa de desconto (TMA);  

t = índice genérico que representa os períodos;  

𝐼0= investimento inicial (em módulo), ou seja, I é o valor algébrico do investimento, 

localizado no instante zero; 

 

Utilizando os valores da Tabela 3 e uma suposta entrada de R$60.000,00 no ano 4 com 

uma taxa de desconto de 5% obtêm-se o seguinte valor presente para cada período. 

 

Ano 1 = 
(60.000)

(1+0,05)1 = 57.142,86 

 

Ano 2 = 
(70.000)

(1+0,05)2 = 63.492,06 

 

Ano 3 = 
(80.000)

(1+0,05)3 = 69.107,00 

 

Ano 4 = 
(60.000)

(1+0,05)4 = 49.362,15 

 

A tabela do capital acumulado com o Payback Descontado para esse exemplo ficaria 

da seguinte forma (Tabela 5). 
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Tabela 5: Acúmulo de Capital com o Payback Descontado 

Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 4 
R$ -200.000 57.142,86 63.492,06 69.107,00 49.362,15 

Capital Acumulado -200.000  -142.857,14 -79.365,08 -10.258,08 39.104,07 
Fonte: Autor 

 

Portanto, o período de Payback irá mudar comparado com o método do Payback 

Simples. No método Payback Descontado, o período de retorno estará no ano 3. Para saber o 

mês basta dividir [-10.258,08]/49.362,15, que dará 0,207. Para encontrar o mês é só multiplicar 

o valor por 12, dando 2,49, ou seja, no segundo mês. Para saber o dia é só multiplicar 0,49 por 

30, dando 14 dias. Portanto, utilizando o método Payback Descontado, a previsão do retorno de 

investimento será em 3 anos, 2 meses e 14 dias. 

 

2.5.4 Valor presente líquido (VPL)  

 

Para Gitman (2002) o Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica elaborada de 

análise de orçamento de capital, já que considera o valor do dinheiro no tempo. Seu valor é 

obtido subtraindo do valor presente dos fluxos de entrada de caixa, o valor inicial do projeto.  

O VPL de um fluxo de caixa consiste em calcular o valor presente de diversos 

pagamento durante alguns períodos, descontando uma taxa, e deduzindo desse valor o fluxo de 

caixa inicial, como por exemplo o investimento (GUERRA, 2006). 

Segundo Puccini e Puccini (2006), o Valor Presente Líquido está correlacionado ao 

Valor Presente do fluxo de caixa. O Valor Presente Líquido de um fluxo de caixa é igual ao 

Valor Presente de suas parcelas futuras somadas algebricamente com a grandeza colocada no 

ponto zero. 

O VPL permite determinar se o valor de todos os fluxos de caixa gerados por um 

projeto excederá o custo de iniciar esse projeto específico. Basicamente, ele informará se o 

projeto tem uma perspectiva positiva ou negativa, ou seja, se o projeto deve ser realizado ou 

não. Um dos pontos negativos é que se alguns valores não forem bem calculados poderá 

distorcer completamente o cálculo, resultando em uma análise mal feita (FLINK, 1970) 

Para se obter o Valor Presente líquido de um fluxo de caixa, somam-se todos os valores 

presentes do fluxo de caixa e este resultado operacional é calculado por meio da Equação 3.  
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𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
− 𝐼0 

 

(3) 

Onde: 

VPL: Valor Presente Líquido, ou seja, o fluxo de caixa descontado ao Valor Presente 

acumulado até o período t; 

t: período, geralmente dado em meses ou anos. 

FC: valor que representa o fluxo de caixa em determinado período t. 

i = taxa de desconto (TMA); 

𝐼0 = investimento inicial 

 

Se o VPL der negativo no período determinado o investimento é inviável, se o VPL 

for positivo o investimento é viável e se der 0 o investimento é igual o retorno. 

Exemplificando, utilizando os valores da Tabela 3, com uma taxa de desconto de 5% 

tem-se o seguinte VPL. 

 

VPL = 
(60.000)

(1+0,05)1 + 
(70.000)

(1+0,05)2 + 
(80.000)

(1+0,05)3  – 200.000,00 

 

Ano 1 = 
(60.000)

(1+0,05)1 = 57.142,86 

 

Ano 2 = 
(70.000)

(1+0,05)2 = 63.492,06 

 

Ano 3 = 
(80.000)

(1+0,05)3 = 69.107,00 

 
VPL = 57.142,86 + 63.492,06 + 69.107,00 – 200.000,00 

 
VPL = 189.741,92 – 200.000,00 = -10.258,08 

 
VPL < 0, o investimento ainda não é viável. 

 

Utilizando os valores da Tabela 3 e uma suposta entrada de R$60.000,00 no ano 4 com 

uma taxa de desconto de 5% tem-se o seguinte VPL. 
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VPL = 
(60.000)

(1+0,05)1 + 
(70.000)

(1+0,05)2 + 
(80.000)

(1+0,05)3 + 
(60.000)

(1+0,05)4 – 200.000,00 

 

Ano 1 = 
(60.000)

(1+0,05)1 = 57.142,86 

 

Ano 2 = 
(70.000)

(1+0,05)2 = 63.492,06 

 

Ano 3 = 
(80.000)

(1+0,05)3 = 69.107,00 

 

Ano 4 = 
(60.000)

(1+0,05)4 = 49.362,15 

 
VPL = 57.142,86 + 63.492,06 + 69.107,00 + 49.362,15 – 200.000,00 

 
VPL = 239.104,07 – 200.000,00 = 39.104,07 

 
VPL > 0, o investimento é viável nesse período. 

 

2.5.5 Taxa interna de retorno (TIR) 

 

Também conhecida como taxa de desconto do fluxo de caixa, a Taxa Interna de retorno 

(TIR) é uma taxa de juros implícita em um determinado período de tempo onde se tem entradas 

e saídas, tendo como função o desconto do valor futuro ou aplicação de juros sobre um 

determinado valor presente (HOJI, 2006). 

A data focal de comparação dos fluxos de caixa geralmente é determinada no início da 

operação, no momento zero (NETO, 2006). Para se anularem a soma das saídas deve ser igual 

à soma das entradas, em valor referente a data focal (HOJI, 2006).  

Geralmente o fluxo de caixa no momento zero é definido pelo capital investido, 

empréstimo ou financiamento realizado, e os demais valores no fluxo é definido pelos valores 

de entradas (receitas) (NETO, 2006). O conceito de TIR é utilizado para encontrar a taxa “i” 

quando o fluxo possui mais de uma receita ou quando essas parcelas de recebimento não são 

iguais (HOJI, 2006) 

Segundo Hoji (2006), a TIR não pode ser comparada com a taxa mínima de 

atratividade, pois essa taxa é o quanto que o valor investido irá proporcionar para que o 

investimento seja viável e a TIR é o valor real. 
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A TIR, é consideravelmente mais difícil de calcular à mão do que o VPL (Valor 

Presente Líquido – método citado no tópico anterior), mas é a técnica mais usada para a 

avaliação de alternativas de investimentos. Esta técnica possibilita a fácil comparação entre os 

investimentos, pois é um valor relativo, e não absoluto como o VPL, considera o valor do 

dinheiro no tempo, já que converte fluxos futuros em valor presente e é de fácil interpretação.  

Segundo Gitman (2002), a TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL se iguale 

a zero (Entradas = Saídas), matematicamente, a TIR é obtida resolvendo-se a Equação 3 

igualando o VPL a zero.  

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
− 𝐼0 = 0      1 ≤ t ≤ n 

 

(4) 

Onde: 

VPL: Valor Presente Líquido, no caso da TIR esse valor é igual a zero (0). 

t: período, geralmente dado em meses ou anos. 

FC: valor que representa o fluxo de caixa em determinado período t. 

i = taxa interna de retorno (TIR); 

𝐼0 = investimento inicial 

n = tempo de desconto do último fluxo de caixa 

 

Se utilizarmos o último exemplo com o ano 4 tendo R$60.000,00, teremos o seguinte 

valor para a TIR: 

 

0 = 
(60.000)

(1+i)1  + 
(70.000)

(1+i)2  + 
(80.000)

(1+i)3  + 
(60.000)

(1+i)4   – 200.000,00 

 

200.000 = 
(60.000)

(1+i)1  + 
(70.000)

(1+i)2  + 
(80.000)

(1+i)3  + 
(60.000)

(1+i)4     

 

Esse cálculo é um muito complexo para ser realizado em uma calculadora 

convencional, para isso deve-se utilizar uma calculadora específica ou o Excel, conforme a 

Figura 4 e a Tabela 6. 
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Figura 4: Função TIR no Excel. 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6: Resultado da equação da Taxa Interna de Retorno no Excel. 

Fluxo de Caixa 

Ano R$ 

0 -200000 

1 60000 

2 70000 

3 80000 

4 60000 

TIR 13% 

Fonte: Autor 

 

No exemplo acima, a Taxa Interna de Retorno é de 13%. 

 

2.5.6 Índice de lucratividade (IL) 

 

O Índice de Lucratividade estabelece uma razão entre o Valor Presente das entradas 

líquidas do projeto com os valores presentes dos fluxos de caixa negativos. O método indica, 

em termos de Valor Presente, quanto o projeto oferece de retorno para cada unidade monetária 

desembolsada (GOLDMAN apud NETO, 2006). 
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𝐼𝐿 =
∑ 𝑉𝑃(𝐹𝐶𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆))

|∑ 𝑉𝑃(𝐹𝐶𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆))|
 

 

(5) 

Onde:  

IL = o Índice de Lucratividade;  

VP(FCpositivos) = Valores presentes dos fluxos de caixa positivos;  

VP(FCnegativos) = Valores presentes dos fluxos de caixa negativos.  

 

Para ABREU (1982), o Índice de Lucratividade constitui um parâmetro que apontará 

ao investidor qual o retorno adicional advindo de seu empreendimento para cada unidade 

monetária empregada. A partir disso, o investidor também pode decidir até que medida é 

interessante investir.  

Quando o índice de lucratividade for maior que 1, pode se entender que o projeto é 

viável, se for menor que 1 trata-se de um projeto ou investimento inviável. Desta maneira, se o 

Índice de Lucratividade for igual à 1,05, significa que o projeto retorna R$ 1,05 para cada R$ 

1,00 investido (MOREIRA, 1997). 

 

2.5.7 As incertezas e os riscos nos estudos de viabilidade econômica  

 

Segundo Ferreira (2008) a incerteza está naquilo que possui o estado de ser incerto, ou 

seja, ao qual você não pode ter certeza. Já o risco está associado à possibilidade de alguma coisa 

de ruim acontecer em um dado momento no futuro, ou seja, relaciona-se a uma situação que 

pode ser perigosa ou pode ter um mau resultado.  

Pode-se então associar a incerteza a questão da ausência de conhecimento, a falta de 

informações sobre o que é estudado, ou seja, informações necessárias para o cálculo do fluxo 

de caixa, já que essas foram estimadas (DAMODARAN, 2009).  

Incerteza reflete a confiança do empresário em suas estimativas ou expectativas, ao 

passo que o risco diz respeito aos possíveis resultados de uma ação, em especial quando se 

refere a perdas em que se pode incorrer com essa ação (PENROSE, 2006).  

A denominação “risco” é utilizada para situações em que é possível conhecer os 

possíveis estados futuros e suas probabilidades de ocorrência. O termo “incerteza” é utilizado 
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para descrever aquelas situações em que não é possível saber os estados futuros ou quando não 

é possível estimar as probabilidades de que eles venham acontecer (BRITO, 2007; SOUZA; 

CLEMENTE, 2009; WOILER; MATHIAS, 2008).  

Segundo Hirshleifer e Riley (1992), o risco está relacionado à ameaça que pode ser 

mensurada em termos de probabilidade de ocorrência e seus impactos, enquanto que a incerteza 

não pode ser mensurada, ou seja, o risco está associado a probabilidade de um evento não 

acontecer e a incerteza está relacionada a ausência de conhecimento. 

Da mesma forma para Knight (1964), só pode ser caracterizado risco quando é possível 

estabelecer uma probabilidade objetiva de ocorrência de um evento; quando é necessário 

recorrer à probabilidade subjetiva, caracteriza uma situação de incerteza. 

As incertezas podem resultar em dois sentidos, tendo os desvios negativos e os desvios 

positivos, mas somente os primeiros podem gerar algum tipo de risco para os projetos de 

investimento (GALESNE; FENSTERSEIFER; LAMB, 1999).  

A incerteza está presente em todas as decisões e com frequência não pode ser reduzido 

dentro dos limites de recursos de tempo ou conhecimento, é necessário que se aprenda 

administrá-la, pois os custos de ignorar a incerteza podem ser muito altos se referindo a 

surpresas mal recebidas e tomadas de decisão com riscos mal calculados. Surge em decorrência 

dessas observações a necessidade de se buscar métodos para gerenciar a incerteza, a fim de 

auxiliar o processo de tomada de decisão (ROWE, 1998). Geralmente as decisões financeiras 

não são tomadas em ambientes imutáveis ou de completa certeza, com relação a seus resultados. 

Segundo Penrose (2006), o futuro nunca é conhecido com exatidão, o que resulta é que 

todo o planejamento empresarial é realizado com as incertezas do futuro, com maior ou menor 

grau de precisão. Da mesma forma são os projetos de investimentos, onde todas atividades 

podem ocorrer um certo grau de risco. Para Damodaran (2009), o risco está muito presente na 

vida humana, a ponto de não existir unanimidade na definição de risco. 

Quando se diz respeito a um estudo de viabilidade econômica, as incertezas devem ser 

levadas em consideração, pois alguns fatores podem não estar claros e objetivos, podendo ter 

uma pesquisa de mercado incorreta, mudança no ambiente externo, como uma forte 

concorrência, uma mudança na economia, uma crise inesperada, como pode acontecer após a 

pandemia de Covid-19. Essas incertezas tendem a gerar riscos no estudo, como oscilações no 
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fluxo de caixa que podem alterar o Payback entre outros fatores que podem atrapalhar o retorno 

esperado pelos investidores.  

Em todo projeto deve deixar claro para os investidores os riscos e incertezas que o 

projeto pode sofrer, para isso é necessário quantificar o impacto nos resultados econômicos 

desejados pelos investidores. 

Segundo Goldman e Amorim (2006), os riscos são associados a todo ciclo do 

empreendimento, uma vez que riscos e incertezas são inerentes à própria vida, no entanto, 

podem e devem ser controlados, ou ao menos estimados. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi elaborado com base teórica, para atender os objetivos de conceitos 

que possibilitem através de um estudo de um modelo prever a viabilidade da implantação de 

um empreendimento de beleza e estética na região de Mogi-Guaçu, estado de São Paulo em 

meio a pandemia. 

Para obter uma maior confiabilidade do trabalho e garantir que os objetivos sejam 

atingidos, é de extrema importância a elaboração adequada de uma metodologia, pois será 

definido os métodos, as técnicas e instrumentos utilizados. 

Para Vergara (2000), o método científico é um caminho, uma forma, uma lógica de 

pensamento. Já para Gil (1999), o método científico é um instrumento de trabalho que ajuda, 

mas que não substitui por si só o talento do pesquisador.  

De acordo com VERGARA (2007), os trabalhos científicos podem ser classificados, 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o presente trabalho pode ser classificado 

como pesquisa metodológica, pois, está associada aos caminhos, formas, maneiras e 

procedimentos utilizados para atingir determinado fim, ou seja, através de um procedimento 

metodológico aplicado a área de engenharia econômica será obtida uma projeção e análise de 

sua respectiva viabilidade. Quanto aos meios pode ser classificado como pesquisa de campo, 

pois, as informações foram retiradas de pesquisas e questionários realizados na região em 

estudo. 

De acordo com Roesch (1996), as pesquisas podem assumir perspectivas quantitativas 

e qualitativas. Para Triviños (2006) a definição de pesquisa qualitativa é que ela tem o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento chave. 

Segundo Roesch (1996, p.149), nas pesquisas quantitativas normalmente os dados 

coletados são submetidos à análise estatística, podendo utilizar planilhas ou gráficos para 

interpretação. 

Cervo e Bervian (1983) afirmam que cada pesquisa tem uma abordagem e admite 

níveis diferentes de aprofundamento e enfoque, conforme o objeto de estudo, objetivos visados 

e qualificação do pesquisador. 

No presente trabalho a pesquisa assume uma abordagem descritiva, pois por meio de 

entrevistas pessoais realizadas na cidade de Mogi Guaçu busca conhecer o perfil das pessoas 
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que fazem uso dos serviços de beleza, a pesquisa mercadológica tem uma perspectiva 

quantitativa, pois após as coletas, os dados serão submetidos a uma análise estatística, onde 

poderemos ter informações para prosseguir com o trabalho. 

As outras premissas necessárias para a realização do estudo de viabilidade econômico-

financeira foram baseadas nos anseios do empreendedor e no mercado financeiro. O projeto 

também é avaliado quanto sua viabilidade econômica no que diz respeito ao retorno do 

investimento e no quanto será necessário desembolsar para fechar uma análise financeira de 

acordo com o avanço da execução do projeto.  

O primeiro passo foi realizar uma revisão de base conceitual sobre os temas abordados, 

a fim de utilizar ferramentas e conceitos da literatura para uma melhor análise, como os 

conceitos como o Fluxo de Caixa, Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno 

(TIR), o Prazo de Retorno do Investimento Inicial (Payback Simples e Payback Descontado), 

o Índice de Lucratividade (IL) e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).  

Em seguida, uma pesquisa de mercado foi realizada a fim de se ter uma compreensão 

do mercado no qual o projeto será inserido, realizando um questionário para saber o 

entendimento do grau de aceitação dos futuros clientes em meio a um cenário nada comum na 

qual as pessoas estão vivendo, buscando saber os efeitos da pandemia e a busca por serviços de 

beleza, como também a variação em taxas de consumo, sensibilidade ao cenário econômico do 

negócio, dentre outros fatores. Foi realizado também uma comparação com empresas similares 

e dados econômicos da região.  

Com um bom conhecimento do mercado, foi possível prever a projeção de vendas para 

o projeto em análise, através dessa projeção, foi realizada simulações das entradas do fluxo de 

caixa. 

Após a projeção da receita esperada, foi realizado um estudo de localização, através 

da ponderação qualitativa será possível identificar a melhor localização em relação a alguns 

aspectos que influenciam na qualidade do serviço prestado pelo estabelecimento, como 

proximidade com o público alvo, estacionamento, fácil acesso, dentre outros.  

A quarta etapa é constituída pelo estudo de tamanho, no qual foi possível identificar a 

capacidade do negócio, o quanto o estabelecimento pode oferecer, em relação as horas de 

serviços prestado e a atividade que mais geraria lucro ao estabelecimento. Para isso, todos os 
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custos (fixos e variáveis) foram levantados com o objetivo de determinar a atividade que mais 

vai gerar faturamento. 

No estudo de investimento foi levantado todo o investimento necessário para que o 

estabelecimento possa operar, desde aquisição do local até os equipamentos e capital de giro.  

Após a coleta desses dados, estes foram transformados em termos monetários, para 

que se elaborasse o quadro do fluxo de caixa. 

No estudo de financiamento foi identificado a melhor forma de financiar o projeto, 

caso seja necessário, pois já se tem o conhecimento a priori, que o investidor já possui uma 

quantia em caixa no valor cem mil reais. 

Por fim, para avaliar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento, a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) foi determinada e foram realizados os cálculos dos seguintes 

indicadores: Payback Simples e Descontado, Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de 

Retorno (TIR), Índice de Lucratividade (IL).  

A seguir, na Figura 5, foi mapeado um fluxograma de como foi realizado as etapas da 

metodologia do trabalho. 
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Figura 5 Fluxograma da Metodologia 

 

Fonte: Autor 

 

No presente capítulo apresenta-se também a metodologia adotada no desenvolvimento 

da pesquisa mercadológica a fim de realizar o estudo de mercado, como o tipo de pesquisa 

realizada, técnicas de coletas, análise da população e amostra, análise de dados e limitações da 

pesquisa. 
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3.1 Pesquisa de mercado 

 

Segundo o SEBRAE todo empreendimento contém um certo grau de incerteza, 

podendo ser nas informações ou nas consequências, e que a pesquisa de mercado tem como 

objetivo orientar o investidor nas estratégias que serão tomadas. 

A pesquisa de mercado pode oferecer uma grande vantagem competitiva para as 

empresas, podendo identificar seu público-alvo e quais produtos e serviços podem oferecer.  

Para o presente trabalho a pesquisa é fundamental para identificar onde estão e quem 

são seus clientes e quanto estão dispostos a pagar, dando informações para estimar o fluxo de 

caixa, peça importante para realizar a análise de viabilidade econômico-financeira. 

Por meio da pesquisa de mercado é possível criar um plano de negócios e marketing. 

Por isso é fundamental fazer as perguntas certas, de maneira certa, para as pessoas certas. A 

pesquisa mal realizada pode direcionar o negócio à direção errada 

 

3.1.1 Técnicas de coletas   

 

Para realização desta pesquisa de mercado, foi realizado primeiro a obtenção de dados 

de fonte secundária, e posteriormente a pesquisa de campo como fonte para obter dados 

primários. Segundo Mattar (2005), os dados primários são aqueles que nunca haviam sido 

coletados, tabulados e analisados anteriormente. Já os secundários, são os dados que antes já 

foram pesquisados, analisados e tabulados, portanto, estão à disposição do pesquisador. 

Como dito anteriormente foram analisados primeiramente os dados secundários 

referente as informações sobre o município de Mogi Guaçu-SP. De acordo com o IBGE (2017), 

a população do município está estimada em mais de 151 mil pessoas, tendo uma densidade 

demográfica em 169 hab/km², PIB per capital em R$37.199,26, com o público alvo (mulheres 

acima de 15 anos) da cidade em torno de 40%. 

Para a obtenção dos dados primários destacam-se dois métodos distintos: o da 

comunicação e o da observação. De acordo com Mattar (2005, p. 78), a comunicação é a “forma 

mais tradicional e corriqueira de obtenção de dados em pesquisa”. Para alcançar os dados 

desejados fazem-se questionamentos, sejam esses verbais ou escritos dos respondentes. 
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Na coleta dos dados primários foram aplicados questionários estruturados, não 

disfarçados, para obter informações do mercado consumidor. Para Cervo, Bervian e Silva 

(2007), esses questionamentos podem ser realizados de alguns modos, como: entrevista, 

questionários e formulários. Os autores colocam que a entrevista é uma conversa orientada para 

um objetivo definido, para colher diretamente do informante dados da pesquisa. O questionário 

é um meio pelo qual se obtêm as respostas do informante através de um instrumento que o 

próprio informante responde. Já o formulário é preenchido pelo investigador através de dados 

resultantes de observações, pode ser através de lista informal, catálogo ou inventário. 

Além disso, Mattar (2005) acrescenta que esses instrumentos citados possuem outras 

classificações: 

a) Quanto à estruturação do instrumento: 

Estruturado: as questões a serem perguntadas e as respostas possíveis a 

serem respondidas já estão determinadas. 

Não-estruturado: o respondente e o entrevistador, respectivamente, são 

livres para responder e perguntar com suas palavras, sendo que apenas os 

assuntos a serem abordados estão listados. 

b) Quanto ao disfarce do instrumento: 

Disfarçado: o pesquisado não sabe os propósitos da pesquisa e os temas os 

quais está sendo questionado. 

Não-disfarçado: o pesquisado sabe os propósitos da pesquisa e os temas os 

quais está sendo questionado. 

 

Dessa forma, no presente trabalho os dados primários foram coletados por meio de um 

questionário estruturado realizado no Google Forms (ferramenta totalmente gratuita para 

realização de formulários online), não-disfarçado, presente no Anexo A, para conhecer melhor 

o mercado consumidor. Foram levantadas algumas informações, como: faixa etária, renda, 

estado civil, tipos de serviço que costumam utilizar, frequência que utilizavam o salão de beleza 

antes da pandemia e qual será a expectativa delas em relação ao momento na qual todo mundo 

está vivendo com a pandemia. 



Página 47 de 89 

 

 

Com o objetivo de conhecer os concorrentes, os serviços oferecidos por eles e os 

preços praticados no mercado foi realizado uma pesquisa de preço nos principais 

empreendimentos citados na pesquisa de mercado realizada. 

 

3.1.2 População e amostra 

 

O público-alvo será totalmente feminino, para isso, será necessário extrair uma 

amostra da população de mulheres moradoras da cidade de Mogi Guaçu e a partir daí coletar 

informações sobre elas. 

Mattar (2001) diz que a razão principal para se fazer amostragens é que a semelhança 

entre a amostra e a população é tão grande, que não há a necessidade de censo. Vale a pena 

deixar claras as definições de amostra e amostragem segundo Mattar (2001, p.133): “Amostra 

é qualquer parte de uma população. Amostragem é o processo de colher amostras de uma 

população”. 

Segundo Samara e Barros (2002) os fundamentos de uma amostra são apresentados de 

acordo com a vontade do observador, ou seja, é a população que está disposta a responder o 

questionário. 

Para definir a amostra da população a ser pesquisada foi utilizado o método de 

amostragem por proporção populacional, já que através do último censo realizado na cidade, 

foi definido a porcentagem da população a ser estuda, mulheres com mais de 15 anos de idade, 

aproximadamente 40% (IBGE – Mogi Guaçu). 

Para saber a quantidade de amostras necessárias, foi realizado um cálculo com base na 

amostra em população infinita, que é calculado de acordo com a equação 6 (COSTA NETO, 

2000) a seguir: 

 

𝑛 =
 �̂�. 𝑞 ̂.  𝑧𝑎/2

2

𝑒2
 (6) 

Onde:  

n = tamanho da amostra 

�̂�. 𝑞 ̂= erro de estimativa de uma proporção 

𝑧𝑎/2= nível de confiança escolhido  

e = margem de erro 
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De acordo com os dados a seguir, a quantidade de amostra necessária seria de: 

 

 �̂� = 0,4  

𝑞 ̂= 1 -  �̂� = 0,6 

 �̂�. 𝑞 ̂= 0,24 

 

Nível de confiança escolhido é de 90%, e de acordo com a tabela de distribuição 

normal padronizada em anexo o valor z é de 1,655. Margem de erro de 10% 

 

𝑛 =
0,24. 1,6552

0,12
 

 

𝑛 =
0,657366

0,01
 

 
𝑛 = 65,7366 

 

Seriam necessárias 66 amostras, mas com as limitações por conta da Covid-19, a 

pesquisa foi realizada de forma online, onde obteve somente 52 amostras. Desta maneira, foi 

realizado o cálculo novamente para saber a margem de erro com a pesquisa realizada. 

 

Desta maneira:  

52 =
0,24 .  1,6552

𝑒2
 

 

52 =
0,657366

𝑒2
 

 
52 . 𝑒2 = 0,657366 

 

𝑒2 =
0,657366

52
 

 

𝑒 = √0,0126416538 
 

𝑒 = 0,1124351093 
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Assim, de acordo com o cálculo, a realização da pesquisa de mercado com 52 amostras 

terá uma margem de erro aproximada em 11,24%.  

 

3.1.3 Local e duração da aplicação dos questionários 

 

Devido à quarentena a aplicação do questionário presencial não foi possível de ser 

realizada, pois as autoridades não recomendavam sair de casa, somente para serviços essenciais, 

evitando o contato com outras pessoas. Desta maneira, o questionário foi elaborado de forma 

estruturada no google forms totalmente online e foi enviado para alguns grupos do Facebook e 

Whatsapp da cidade de Mogi Guaçu, como grupos de academias e de mães. A aplicação do 

questionário durou cerca de duas semanas, se tivesse um período maior de dias para a realização 

da aplicação, o resultado poderia ser impactado devido a percepção das pessoas sobre a 

pandemia da Covid-19 estar mudando constantemente. 

 

3.1.4 Limitações da pesquisa 

 

O estudo de mercado realizado serve de base apenas para empresas localizadas em 

regiões próximas, pois o público-alvo, renda, entre outros, terão características semelhantes.  

Outra limitação deste estudo se refere a coleta de dados, uma vez que precisou ser 

realizada durante à pandemia de Covid-19 citada anteriormente. Pandemia esta que se espalhou 

por mais de 200 países, tendo mais de 8 milhões de casos confirmados em junho de 2020 

(Universidade Johns Hopkins), fazendo com que o Brasil ficasse em quarentena, fechando o 

comércio, inclusive os relacionados a lazer e a beleza.  

Embora o estudo de mercado do presente trabalho tenha sido realizado no momento 

do retorno gradual das atividades econômicas e comerciais, as autoridades sanitárias 

recomendam evitar o contato social por ser uma das medidas mais eficientes de se proteger da 

contaminação pelo novo coronavírus. 

Desta maneira, a pesquisa foi realizada de maneira online, de modo a evitar o contato 

físico com outras pessoas. O ponto de estudo é como a economia está na fase de reabertura do 

comércio, os dados apurados na pesquisa de mercado retratam o pensamento e comportamento 

das pessoas por conta da pandemia.  
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4 ESTUDO DE MERCADO 

 

4.1 Análise de dados 

 

Por meio das respostas ao questionário, observa-se alguns dados do público alvo. De 

acordo com o Gráfico 1, pode-se ver que a pesquisa ficou bem dividida em relação a faixa 

etária. Nota-se que 67% das entrevistadas tem entre 19 e 40 anos. 

 

Gráfico 1: Faixa etária 

 

 

O gráfico 2 mostra que mais da metade das entrevistadas (63%) eram casadas. 

 

Gráfico 2: Estado civil 

 

Outra pergunta realizada na pesquisa de mercado foi se a mulher tinha filho menor de 

idade (Gráfico 3). Isso foi levado em consideração, pois poderia haver alguma relação com a 

mulher não realizar procedimentos estéticos com a falta de tempo, dedicada ao filho, ou até 

mesmo devido à pandemia, uma vez que as mães são mais protetivas. 
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Gráfico 3: Possui filho menor de idade? 

 

 

Foi realizado também uma pergunta em relação a frequência com que elas utilizavam 

os serviços de estéticas antes da pandemia (Gráfico 4). Nota-se que 38% das entrevistadas 

raramente utilizavam os serviços estéticos e 37% utilizavam pelo menos uma vez ao mês. 

Somente 2% responderam que não utilizavam antes da pandemia, enquanto outros 2% 

utilizavam diariamente. 

 

Gráfico 4: Frequência que utilizava os serviços de estética antes da pandemia 

 

 

Na sequência foi perguntado com que frequência ela espera realizar os serviços 

estéticos durante a abertura gradativa dos estabelecimentos (Gráfico 5). Nota-se que o número 
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de pessoas que irão deixar de utilizar os serviços aumentou em 11% e as que raramente vão 

utilizar subiu em 6%. Houve uma diminuição no percentual de mulheres que utilizavam os 

serviços semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Ninguém respondeu que irá utilizar os 

serviços estéticos diariamente. 

 

Gráfico 5: Frequência que irá utilizar os serviços de estética em uma pandemia 

 

 

No Gráfico 6 pode-se ver o motivo pelo qual as pessoas não irão frequentar os 

estabelecimentos de estética durante a pandemia. Nota-se que mais da metade das entrevistadas 

(57%) que não irão mais utilizar os serviços de estética é devido ao coronavírus.  

 

Gráfico 6: Motivo pelo qual não irá utilizar os serviços de estética 
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A partir daqui responderam somente as mulheres que irão utilizar os serviços de 

estética durante a volta gradual do comércio durante a pandemia.  

O gráfico 7 mostra se a pessoa reside em Mogi Guaçu ou outra cidade. Nota-se um 

grande número de entrevistadas da cidade de Mogi Guaçu. 

 

Gráfico 7: Cidade onde mora 

 

 

No Gráfico 8 pode-se ver o resultado dos serviços estéticos utilizados pelas 

entrevistadas. Os serviços mais utilizados são o de manicure, pedicure e os cuidados capilares, 

sendo estes serviços mais comuns em salões de beleza. O serviço menos utilizado é o da 

sobrancelha. 

 

Gráfico 8: Serviços utilizados 
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No Gráfico 9 pode-se ver os tipos de estabelecimentos que elas utilizam para realizar 

os serviços estéticos. Observa-se que os salões de beleza são os mais frequentados, seguido do 

profissional particular e por último as clínicas de estética. 

 

Gráfico 9: Tipo de estabelecimento frequentado 

 

 

Foi realizado uma pergunta para saber o que as entrevistadas mais levam em 

consideração na escolha do estabelecimento. Pode-se observar no Gráfico 10 que o aspecto 

mais relevante na escolha da maioria é o “Atendimento” e o “Serviço” oferecido. Apenas 2% 

responderam que o espaço físico é o mais relevante na escolha. 

 

Gráfico 10: Aspecto "MAIS" relevante na escolha do estabelecimento 

 

Na sequência foi perguntado o motivo menos relevante na escolha do estabelecimento 

(Gráfico 11). Observa-se que a maioria não se importa com o espaço físico e a localização, 

chegando a 93%. Ninguém respondeu que o atendimento e o serviço são menos relevantes na 

escolha. 
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Gráfico 11: Aspecto "MENOS" relevante na escolha do estabelecimento 

 

No gráfico 12 pode-se ver o valor mensal gasto por cada entrevistada que utiliza os 

serviços de estética. A maioria das entrevistadas (77%) gastam entre R$50,00 e R$200,00 por 

mês. Apenas 2% gastam acima de R$500,00. 

 

Gráfico 12: Valor gasto por mês 

 

 

4.2 Informações sobre a pesquisa 

 

Na pesquisa de mercado observa-se que nenhuma mulher que gasta mais de R$100,00 

irá deixar de utilizar os serviços de estética, por outro lado, a entrevista apontou uma diminuição 

do consumo desses serviços.  

Observa-se que 87% irão de alguma forma frequentar os empreendimentos de beleza, 

evidenciando que a pandemia não se tornou uma barreira. Além disso todas as mulheres que 
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utilizavam os estabelecimentos de beleza e irão deixar de utilizar é devido ao coronavírus e 

todas elas gastavam menos de R$100,00 por mês. 

A pesquisa revelou que 67% das mulheres que mais frequentam os estabelecimentos 

de beleza não se importam com a localização, 83% delas se importam mais com o atendimento 

e o serviço ofertado, 67% dessas mulheres gastam entre R$100,00 e R$200,00 por mês e metade 

dessas mulheres tem entre 41 e 50 anos. 

Para o público mais seleto, que gasta acima de R$200,00, pode-se observar que 80% 

eram solteiras e que elas se importam mais com o atendimento e a localização do 

estabelecimento e buscam profissionais qualificados. 80% delas realizam massagens corporais 

e todas elas comentaram que o atendimento é o principal fator na escolha, elas buscam se sentir 

em casa, criando uma amizade com todos, e esperam um atendimento bom não só do 

profissional, mas de toda a equipe do estabelecimento. 

Na pesquisa observa-se também que 44% das mulheres que tem filhos menor de idade 

irão diminuir a frequência na utilização de serviços de beleza e 50% delas gastam por mês até 

R$100,00. 
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5 ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO 

 

  Para determinar o local onde o empreendimento será instalado, foram considerados 

quatro bairros da cidade de Mogi Guaçu, são eles: Centro, Parque Cidade Nova, Vila Paraíso e 

Jardim Santo Antônio. Os bairros foram escolhidos com base no alto nível de atividade 

comercial nesses, e considerando a proximidade com o público-alvo.  

Foi realizada uma análise comparando os quatro bairros, utilizando fatores 

considerados relevantes para a escolha do local, sendo eles: aluguel, segurança, concorrentes e 

estacionamento. O fator valor do aluguel foi considerado uma vez que ele impacta no custo fixo 

e deseja-se ter uma diminuição dos gastos. A segurança foi considerada, pois a clínica terá 

equipamentos de grande valor e um fluxo de dinheiro alto em caixa. O fator dos concorrentes 

próximos foi levado em consideração devido ao início de um estabelecimento, onde é 

necessário ganhar espaço no mercado. Por fim, o estacionamento foi um fator importante, pois 

assim as clientes não se preocupariam em procurar vagas para estacionar.  

Para cada fator, foi atribuído um peso de 1 a 10, de acordo com sua importância 

relativa, onde o 1 representa o peso menos importante e o 10 o mais importante. A segurança 

do local e o estacionamento tiveram pesos maiores, pois de acordo com a pesquisa de mercado 

as clientes levam mais em consideração o atendimento, com o local sendo seguro elas se 

sentiriam mais confortáveis em relaxar no espaço e o fácil acesso para estacionar não deixariam 

elas distantes do local.  

As alternativas foram avaliadas qualitativamente recebendo uma nota de 1 a 10 em 

cada um desses fatores, onde o 1 é a pior avaliação e o 10 a melhor avaliação.  

O maior resultado da soma ponderada das multiplicações das notas pelos pesos dos 

fatores indicou o bairro a ser escolhido para instalação do empreendimento (Tabela 7): 
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Tabela 7: Ponderação para definir a localização 

 Peso 

(Pj) 

Centro 

(Faj) 

Pj x 

FAj 

Pq. Cidade 

Nova (Faj) 

Pj x 

FAj 

Vila 

Paraíso 

(Faj) 

Pj x 

FAj 

Jd. Santo 

Antônio 

(Faj) 

Pj x 

FAj 

Aluguel 7 3 21 4 28 5 35 5 35 

Segurança 10 7 70 7 70 6 60 6 60 

Concorrentes 8 4 32 3 24 3 24 5 40 

Estacionamento 9 3 27 5 45 5 45 7 63 

 150  167  164  198 
Fonte: Autor 

 

O bairro que obteve maior soma ponderada foi o Jardim Santo Antônio. Observa-se 

que ele possui uma maior facilidade para estacionar e um aluguel mais barato em comparação 

aos outros. 

Observa-se no mapa (Figura 6), o bairro secionado, sendo de fácil acesso pela rodovia 

e próximo ao centro da cidade. 

 

Figura 6; Mapa do Bairro Jd Santo Antônio 

 

Fonte: Google Maps 
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6 ESTUDO DE TAMANHO 

 

O estudo de tamanho tem como principal finalidade conhecer a capacidade produtiva 

geradora de mais benefícios ao empreendimento, levando em conta a capacidade da produção.  

A Clínica de Estética irá contar com 2 manicures/pedicures, 2 cabelereiros, 1 escovista 

e 2 esteticistas e cada profissional irá trabalhar 200 horas mensais conforme apresentado na 

tabela 8. A quantidade de profissionais foi definida com um mínimo de profissionais para iniciar 

uma clínica de estética, pois se caso uma profissional vier a ficar doente ou tiver algum 

compromisso, uma outra profissional irá cobrir, e também essas profissionais irão poder fazer 

escalas ao longo do dia. 

 

Tabela 8: Capacidade total mensal por tipo de profissional 

Profissional Quantidade Horas Mensais Total Mensal 

Manicure/Pedicure 2 200 400 

Cabelereiro 2 200 400 

Escovista 1 200 200 

Esteticista 2 200 400 

Fonte: Autor 

 

Na Tabela 9 está descrito os serviços que serão oferecidos na clínica de estética e 

detalhado o tempo gasto por serviço e a capacidade máxima mensal considerando as 200 horas 

de trabalho por mês. Para levantar o tempo médio gasto por serviço foi realizado uma entrevista 

com uma especialista que atua em um estabelecimento de beleza há mais de 5 anos. 
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Tabela 8: Tempo médio gasto por serviço e capacidade máxima mensal. 

Fonte: Autor 

 

  

Profissional Serviços 
Tempo médio 

(horas) 

Capacidade MÁX 

(mês) 

Manicure/Pedicure 
Mão 0,7 280 

Pé 0,7 280 

Escovista Escova 0,42 476 

Cabelereiros 

Coloração 1,42 281 

Reconstrução 1 400 

Hidratação 1 400 

Progressiva 2 200 

Corte 0,7 280 

Esteticistas 

Limpeza de Pele 1,5 266 

Peeling químico 1 400 

Peeling de Diamante 1 400 

Hidratação 1 400 

Micro Agulhamento 1,5 266 

Sobrancelha 0,5 800 

Henna 0,75 533 

Massagem Relaxante 1 400 

Massagem Modeladora 1 400 

Drenagem Linfática 1 400 

Esfoliação 1 400 

Quick Massagem 0,35 1.142 

Axila 0,25 1.600 

Virilha 0,5 800 

Meia Perna 0,5 800 

Perna Inteira 0,70 571 

3MH 3 133 

Flacial 2 200 

Estrias 1 400 

Diástase Zero 1,5 300 
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7 CUSTO DO SERVIÇO, PROJEÇÃO DE VENDAS E FATURAMENTO 

 

O preço de venda foi definido de acordo com os preços praticados pela concorrência. 

O custo do serviço é constituído em duas partes, sendo a primeira referente ao pagamento do 

profissional que realizou o serviço (50% do preço de venda) e a segunda parte é referente aos 

gastos com materiais consumidos para a realização do serviço. Esses valores foram obtidos por 

meio de uma entrevista com uma especialista no setor de estética que trabalha com isso há 5 

anos.  

A quantidade mensal de serviços foi estimada de acordo com a média observada em 

um dos concorrentes, levando em consideração a pesquisa realizada que mostrou que as pessoas 

irão frequentar menos os estabelecimentos de estética devido à pandemia. Enquanto não houver 

um tratamento eficaz ou uma vacina, a demanda pelos serviços de estética sofrerá uma redução.  

A tabela 10 mostra o custo, o preço de venda, a quantidade de serviço estimado 

realizado em um mês e o faturamento referente a cada serviço. 
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Tabela 9: Custo, preço de venda e faturamento dos serviços 

Profissional Serviços Custo 

Preço de 

Venda 

(PV) 

Qtd 

(mês) 

Faturamento (PV x 

Qtd) 

Manicure / 

Pedicure 

Mão R$12,50 R$20,00 100 R$2.000,00 

Pé R$14,50 R$25,00 70 R$1.750,00 

Escovista Escova R$20,00 R$35,00 45 R$1.575,00 

Cabelereiro 

Coloração R$70,00 R$100,00 18 R$1.800,00 

Reconstrução R$80,00 R$120,00 8 R$960,00 

Hidratação R$40,00 R$60,00 16 R$960,00 

Progressiva R$80,00 R$120,00 16 R$1.920,00 

Corte R$30,00 R$55,00 20 R$1.100,00 

Esteticista 

Limpeza de Pele R$65,00 R$100,00 6 R$600,00 

Peeling químico R$65,00 R$100,00 2 R$200,00 

Peeling de 

Diamante 
R$65,00 R$100,00 2 R$200,00 

Hidratação R$37,00 R$60,00 2 R$120,00 

Micro 

Agulhamento 
R$100,00 R$120,00 2 R$240,00 

Sobrancelha R$13,00 R$25,00 10 R$250,00 

Henna R$20,00 R$35,00 5 R$175,00 

Massagem 

Relaxante 
R$30,00 R$50,00 4 R$200,00 

Massagem 

Modeladora 
R$32,00 R$55,00 6 R$330,00 

Drenagem 

Linfática 
R$30,00 R$50,00 6 R$300,00 

Esfoliação R$45,00 R$80,00 4 R$320,00 

Quick Massagem R$10,00 R$20,00 2 R$40,00 

Axila R$10,00 R$15,00 6 R$90,00 

Virilha R$30,00 R$50,00 6 R$300,00 

Meia Perna R$18,00 R$25,00 6 R$150,00 

Perna Inteira R$23,00 R$35,00 4 R$140,00 

3MH R$85,00 R$150,00 28 R$4.200,00 

Flacial R$85,00 R$150,00 8 R$1.200,00 

Estrias R$140,00 R$250,00 2 R$500,00 

Diástase Zero R$70,00 R$120,00 4 R$480,00 

Intradermoterapia 

pressurizada 
R$105,00 R$180,00 4 R$720,00 

  Total: R$22.820,00 

 

Na Tabela 11, pode-se identificar o percentual de faturamento de cada serviço, 

separando-os pela classificação ABC. A classificação ABC é um sistema de classificação para 
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identificar e agrupar itens em termos de quão úteis são para o negócio. O sistema requer agrupar 

as coisas em três categorias: A - Extremamente importante. B - Moderadamente importante. C 

- Relativamente sem importância. A classificação “A” está para os serviços que tem 

faturamento acumulado até 80%, a classificação “B” é para os 10% seguinte e a “C” é para os 

10% restante. 

 

Tabela 10: Classificação ABC 

Serviços Faturam. % % Acumul. Classif. 

3MH R$4.200,00 18,40% 18,40% A 

Mão R$2.000,00 8,76% 27,17% A 

Progressiva R$1.920,00 8,41% 35,58% A 

Coloração R$1.800,00 7,89% 43,47% A 

Pé R$1.750,00 7,67% 51,14% A 

Escova R$1.575,00 6,90% 58,04% A 

Flacial R$1.200,00 5,26% 63,30% A 

Corte R$1.100,00 4,82% 68,12% A 

Hidratação R$960,00 4,21% 72,33% A 

Reconstrução R$960,00 4,21% 76,53% A 

Intrad. pressurizada R$720,00 3,16% 79,69% A 

Limpeza de Pele R$600,00 2,63% 82,32% B 

Estrias R$500,00 2,19% 84,51% B 

Diástase Zero R$480,00 2,10% 86,61% B 

Mass. Modeladora R$330,00 1,45% 88,06% B 

Esfoliação R$320,00 1,40% 89,46% B 

Drenagem Linfática R$300,00 1,31% 90,78% C 

Virilha R$300,00 1,31% 92,09% C 

Sobrancelha R$250,00 1,10% 93,19% C 

Micro Agulhamento R$240,00 1,05% 94,24% C 

Peeling químico  R$200,00 0,88% 95,11% C 

Massagem Relaxante R$200,00 0,88% 95,99% C 

Peeling de Diamante R$200,00 0,88% 96,87% C 

Henna R$175,00 0,77% 97,63% C 

Meia Perna R$150,00 0,66% 98,29% B 

Perna Inteira R$140,00 0,61% 98,90% C 

Hidratação R$120,00 0,53% 99,43% C 

Axila R$90,00 0,39% 99,82% C 

Quick Massagem R$40,00 0,18% 100,00% C 

Fonte: Autor 
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8 ESTUDO DE INVESTIMENTOS 

 

Todos os bens necessários para abertura do empreendimento necessitam de 

desembolsos de recursos para serem adquiridos. Tais desembolsos correspondem aos 

investimentos. Esses sempre visarão o funcionamento operacional da organização. 

Há dois tipos de investimento para a organização: investimento em ativos fixos (podem 

ser tangíveis e/ou intangíveis), que estão relacionados aos bens de capital; e investimento em 

capital de giro, que corresponde ao recurso financeiro necessário para manter o ciclo de caixa 

da empresa. Para que o capital de giro circule adequadamente pela empresa, é necessário que 

haja caixa suficientemente disponível. Logo, o estudo de investimentos deve mensurar a 

quantidade necessária de capital de giro. 

Segundo a pesquisa de mercado realizada, um dos fatores menos relevante na escolha 

do estabelecimento de estética é o espaço físico, portanto não será necessário um investimento 

alto para o espaço, mas um mínimo aceitável para qualquer clínica funcionar, proporcionando 

um bom atendimento e serviços de qualidade. Para o levantamento do investimento em ativos 

fixos, os preços foram baseados nos valores encontrados na internet em junho de 2020. Como 

o empreendimento será alugado e sempre tem algo para fazer para dar o acabamento necessário, 

deixando o local com a cara da clínica, esse valor foi estimado em cerca de 5 mil reais. 

A tabela 12 a seguir apresenta esses valores de investimento necessário para a abertura 

de uma clínica de estética, incluindo o capital de giro de R$10.000,00. 
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Tabela 11: Custo de investimento para o espaço físico 

Setor Descrição Qtd. Preço Custo Total 

Recepção 

Balcão 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Computador 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Cafeteira Expresso 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Roteador 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Telefone 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

Impressora 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

Mesa para café 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

Purificador de Água 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Poltrona 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

Sofá 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Televisão 32'' 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

Manicure 

Cadeira de manicure 2 R$ 400,00 R$ 800,00 

Poltrona Cliente Manicure 2 R$ 300,00 R$ 600,00 

Acessórios 1 R$ 1000,00 R$ 1000,00 

Esmalte 100 R$ 5,00 R$ 500,00 

Esterilizadora 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Estética 

Vapor de Ozônio 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

Alta Frequência Completo 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Lupa com luz 1 R$ 230,00 R$ 230,00 

Caneta para Peeling de Diamante 1 R$ 190,00 R$ 190,00 

Produtos 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Balde de lixo Hospitalar 1 R$ 120,00 R$ 120,00 

Vácuo 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Aparelho Terapia combinada 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Lipocavitação 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 

Tecaterapia 1 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00 

Manta Térmica 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Rolo de ventosa 1 R$ 60,00 R$ 60,00 

Escada para maca 2 R$ 120,00 R$ 240,00 

Maca 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

Caneta pressurizada 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Espaço Físico Reforma Geral 1 5.000,00 20.000,00 

Cabelereiro 

Cadeira 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

Lavatório 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Kit Profissional Corte 2 R$ 350,00 R$ 700,00 

Kit Profissional Escova 2 R$ 250,00 R$ 500,00 

Modelador de Cacho 1 R$ 280,00 R$ 280,00 

Prancha 2 R$ 400,00 R$ 800,00 

Produtos 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Secador 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

Diversos 

Ar Condicionado / Aquecedor 4 R$ 1.600,00 R$ 6.400,00 

Cadeira 6 R$ 60,00 R$ 360,00 

Espelho 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Lixeira Aço Inox 5 R$ 60,00 R$ 300,00 

Capital de Giro Capital de Giro 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Fonte: Autor 
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A seguir, na Tabela 13 foi detalhado o custo de investimento da clínica por setor.  O 

total de investimento inicial necessário será de aproximadamente 94 mil. 

 

Tabela 12: Custo de Investimento por setor 

Setor Custo Total 

Recepção R$ 10.630,00 

Manicure R$ 4.900,00 

Estética R$ 41.740,00 

Cabelereira R$ 13.180,00 

Espaço Físico R$ 5.000,00 

Diversos R$ 8.260,00 

Capital de Giro R$ 10.000,00 

Total: R$ 93.710,00 

Fonte: Autor 
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9 ESTUDO DE FINANCIAMENTO  

 

O Estudo de Financiamento busca a melhor forma de financiar o empreendimento, 

com base na otimização das fontes de recursos e na minimização do custo de capital. Tais fontes 

são determinadas neste estudo, tendo em vista a capacidade de financiamento de cada 

proprietário e das características e regras das fontes de terceiros disponíveis. A maior vantagem 

desse estudo é proporcionar uma visão clara das necessidades de investimento e das alternativas 

de financiamento. 

Uma vez que o empreendimento possui dois sócios e eles financiarão 100% do 

empreendimento em questão, não haverá necessidade de solicitar empréstimo para financiar o 

negócio. Como o investimento inicial ficou em R$93.710,00 cada sócio investirá R$46.855,00. 

A Taxa Mínima de Atratividade, que representa o mínimo que cada investidor deseja 

receber com base no investimento realizado, também foi determinada em 20% anual. 

 

  



Página 68 de 89 

 

 

10 ESTUDO DE RECEITAS E DESEMBOLSOS 

 

O estudo de receitas e desembolsos é primordial para analisar os diferentes fluxos de 

caixa projetados ao longo do estudo, sendo necessário uni-los, com a finalidade de gerar o fluxo 

de caixa livre com base no resultado do fluxo de investimento.  

 

10.1  Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa foi feito com período anual (tabela 14), então os custos e faturamento 

que haviam sido calculados mensalmente foram multiplicados por 12.  

Em relação ao imposto, a Clínica de Estética será optante pelo Simples Nacional, onde 

a alíquota para o faturamento entre R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 é de 11,2% e o valor a 

deduzir para este tipo de tributação é de R$9.360,00.  

Foram consideradas os custos da mão de obra (50%) e o custo com produtos para a 

realização de cada serviço, esse último custo foi realizado a soma de acordo com a quantidade 

de serviços realizados dentro do mês. 

Nas despesas temos o aluguel de um espaço para a clínica, que foi estimado um valor 

por volta de R$1.200,00, foi considerado também as despesas com água (R$200,00/mês), luz 

(R$500,00/mês), internet (R$100,00/mês), telefone (R$50,00) e outras despesas (R$100,00), 

sofrendo um acréscimo anual de 5%. Para o ano um (1) em diante, foi considerado um valor de 

R$4.000 para “Equipamentos”, destinado a manutenção e aquisição de novos aparelhos, com 

aumento anual em 5%.  

A clínica contará também com um funcionário para serviços gerais, com um salário 

fixo de R$2.000,00. 

Para a realização do fluxo de caixa completo é preciso que no ano 0 seja incluído os 

investimentos necessários para a realização do empreendimento. O ano zero (0) teve um 

investimento em ativos fixos no valor de R$83.710,00 e em capital de giro no valor de 

R$10.000,00, valores estimados no estudo de investimentos.  

O faturamento e o custo com produtos no ano 2 em diante sofreram um acréscimo de 

7% referente ao ano anterior de cada um, considerando o aumento de demanda e a volta 

gradativa das pessoas após a pandemia.  
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Na Tabela 13 foi considerado todos esses valores multiplicados por 12. 

Como o projeto continuará após 5 anos, precisa-se definir o valor do fluxo de caixa 

perpétuo após o 5º ano, que pode ser entendida como um valor que se repete indefinidamente 

em intervalos regulares. Esse valor vai ser acrescentado ao final do ano 5 na Tabela 14. Pode 

ser um valor fixo (perpetuidade sem crescimento) ou um valor com crescimento constante 

(perpetuidade com crescimento). No caso da clínica de estética iremos considerar uma 

perpetuidade com crescimento constante de 5%, ao ano, com base no crescimento que vinha 

ocorrendo, 20% anual de taxa de atratividade e uma estimativa de fluxo de caixa livre em 

R$32.000,00 considerando um crescimento em relação ao ano 5, o resultado pode ser obtido 

através do cálculo a seguir. 

 

Perpetuidade =
FCL

𝑇𝑀𝐴 –  𝐴𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿
 (7) 

 

Perpetuidade =  
32.000

20%−5%
 = 213.333,3 
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Tabela 13: Fluxo de Caixa Completo 

 Ano 0 (R$) Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$) Ano 5 (R$) 

Receita Bruta 
 

R$273.840,00 R$293.008,80 R$313.519,42 R$335.465,78 R$358.948,38 

(-) Alíquota Simples Nacional 
 

R$30.670,08 R$32.816,99 R$35.114,17 R$37.572,17 R$40.202,22 

(+) Parcela a deduzir 
 

R$9.360,00 R$9.360,00 R$9.360,00 R$9.360,00 R$9.360,00 

(=) Receita Líquida 
 

R$252.529,92 R$269.551,81 R$287.765,24 R$307.253,61 R$328.106,16 

(-) Custo Serviço Profissional (50%) 
 

R$136.920,00 R$146.504,40 R$156.759,71 R$167.732,89 R$179.474,19 

(-) Custo com produtos 
 

R$30.012,00 R$32.112,84 R$34.360,74 R$36.765,99 R$39.339,61 

(=) Lucro Oper. Bruto 
 

R$85.597,92 R$90.934,57 R$96.644,79 R$102.754,73 R$109.292,36 

(-) Aluguel 
 

R$14.400,00 R$15.120,00 R$15.876,00 R$16.669,80 R$17.503,29 

(-) Equipamentos 
 

R$4.000,00 R$4.200,00 R$4.410,00 R$4.630,50 R$4.862,03 

(-) Salário Funcionário Fixo 
 

R$24.000,00 R$25.200,00 R$26.460,00 R$27.783,00 R$29.172,15 

(-) Outras despesas  R$11.400,00 R$11.970,00 R$12.568,50 R$13.196,93 R$13.856,77 

(=) Lucro Líquido 
 

R$31.797,92 R$34.444,57 R$37.330,29 R$40.474,51 R$43.898,13 

(-) Investimento -R$83.710,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

(+) Capital de Giro -R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor da Continuidade      R$213.333,33 

Fluxo de Caixa Livre -R$93.710,00 R$31.797,92 R$34.444,57 R$37.330,29 R$40.474,51 R$257.231,46 

Fluxo de Caixa Acumulado -R$93.710,00 -R$61.912,08 -R$27.467,51 R$9.862,79 R$50.337,29 R$307.568,75 

Fonte: Autor 
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10.2  Análise vertical 

 

Pode-se realizar uma análise vertical da participação relativa de cada item de uma 

demonstração financeira em relação ao faturamento, podendo fazer comparações com outros 

períodos ou até mesmo comparar com a concorrência. 

A seguir na Tabela 14 dá para ver o percentual representativo de cada item em relação 

a receita bruta para o ano 1. Neste caso, o imposto real seria de 7,78% da receita bruta. 

 

Tabela 14: Análise Vertical 

 Valores AV% 

Receita R$273.840,00 100,00 

Simples Nacional R$30.670,08 11,20 

Parcele a deduzir R$9.360,00 3,42 

Imposto real R$21.310,08 7,78 

Equipamentos R$4.000,00 1,46 

Salário Funcionário Fixo R$24.000,00 8,76 

Aluguel R$14.400,00 5,26 

Água R$2.400,00 0,88 

Luz R$6.000,00 2,19 

Internet R$1.200,00 0,44 

Telefone R$600,00 0,22 

Outras Despesas R$1.200,00 0,44 

Serviço Profissional R$136.920,00 50,00 

Produtos R$30.012,00 10,96 

Resultado R$31.797,92 11,61 

Fonte: Autor 
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11 CONCLUSÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

O estudo de todos os componentes do projeto, aliado as pesquisas realizadas para 

criação do mesmo, possibilitaram uma visão ampla acerca da viabilidade e potencial de 

crescimento do empreendimento. A ideia da abertura de uma Clínica de Estética com serviços 

personalizados na cidade de Mogi Guaçu, mostrou-se com capacidade satisfatória e 

surpreendente, mesmo durante uma pandemia acontecendo. A seguir o resultado de cada 

indicador de viabilidade do estabelecimento. 

 

11.1  Payback simples e descontado  

 

Por meio da tabela 16 é possível visualizar que o Payback Simples ocorrerá no ano 2. 

Para determinar o mês, foram utilizados os conceitos apresentados no tópico 2.5.3. 

 

Tabela 15: Payback Simples Clínica de Estética 

Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 4 5 

R$ -93.710,00 31.797,92 34.444,57 37.330,29 40.474,51 257.231,46 

Capital 

Acumulado 
-93.710,00 -61.912,08 -27.467,51 9.862,79 50.337,29 307.568,75 

Fonte: Autor 

 

[−27.467,51]

37.330,29
= 0,7357968556                                                            

 
Mês =  0,7357968556  ∗ 12 = 8,8296 = 8 meses 

 
Dia = 0,8296 * 30 = 24,888 = 24 dias 

 

Portanto, o Payback Simples ocorrerá com dois anos, oito meses e vinte e quatro dias.  

Para realizar o cálculo do Payback Descontado, basta trazer o valor de cada ano para 

o valor presente. O resultado obtido foi colocado na tabela 17, considerando uma taxa de 

desconto de 20% anual. 

 

Ano 1 = 
(31.797,92)

(1+0,20)1  = 26.498,27 
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Ano 2 = 
(34.444,57)

(1+0,20)2  = 23.919,84 

 

Ano 3 = 
(37.330,29)

(1+0,20)3  = 21.603,18 

 

Ano 4 = 
(40.474,51)

(1+0,20)4  = 19.518,96 

 

Ano 5 = 
(257.231,46)

(1+0,20)5  = 103.375,55 

 

Tabela 16: Payback Descontado Clínica de Estética 

Fluxo de Caixa 

ANO 0 1 2 3 4 5 
R$ -93.710,00 26.498,27 23.919,84 21.603,18 19.518,96 103.375,55 

Capital 

Acumulado 

-93.710,00 -67.211,73 -43.291,89 -21.688,71 -2.169,75 101.205,80 

Fonte: Autor 

 
[−2.169,75]

103.375,55
= 0,0209890056                                                             

 
Mês =  0,0902086853 ∗ 12 = 0,25187 = 0 meses 

 
Dia = 0,25187 * 30 = 7,556 = 7 dias 

 
De acordo com o cálculo realizado, o Payback Descontado ocorrerá em quatro anos e 

sete dias. Esse valor servirá como um indicador para o investidor comparar com outros projetos. 

 

11.2  Valor presente líquido (VPL) 

 

Para realizar o cálculo do valor presente líquido, basta utilizar os valores da tabela 16, 

já que eles estão considerando o valor do dinheiro no tempo, com uma taxa de desconto de 20% 

anual. 

 

VPL = 26.498,27 + 23.919,84 + 21.603,18 + 19.518,96 + 103.375,55 - 93.710,00 
 

VPL = R$101.205,80 
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VLP > 0 significa que o investimento continua sendo viável, apesar do valor não ser 
muito alto. 

 
11.3 Taxa interna de retorno (TIR) X Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

A taxa mínima de atratividade definida pelos investidores foi de 20% anual, e no fluxo 

de caixa completo (Tabela 14) pode-se observar que a taxa interna de retorno foi superior a esse 

valor. 

 

93.710,00 = 
(31.797,92)

(1+𝑖)1  + 
(34.444,57)

(1+𝑖)2  + 
(37.330,29)

(1+𝑖)3  + 
(40.474,51)

(1+𝑖)4  + 
(257.231,46)

(1+𝑖)5  

 
Realizando essa conta na planilha do Excel (Figura 7), a TIR anual é de 48%, superior 

a 20% esperado pelos sócios. 

 

Figura 7: Taxa Interna de Retorno da Clínica de Estética 

 

Fonte: Autor 

 

11.4  Índice de lucratividade 

 

Para saber o índice de lucratividade basta dividir todos valores positivos pela soma dos 

valores negativos, conforme mostrado na equação a seguir: 

 

IL = 
26.498,27 + 23.919,84 + 21.603,18 + 19.518,96 + 103.375,55

[− 93.710,00]
 = 2,08 

 

O índice de lucratividade mostra que o investimento retornará aproximadamente 

R$2,08 para cada R$1,00 investido, um número bem positivo. 
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11.5  Avaliação do projeto 

 

Haja vista que o Payback Simples e Descontado permite o retorno do investimento 

antes do ano 5 e o Índice de Lucratividade é superior a 1, o projeto é viável. O Valor Presente 

Líquido superior a 0, assim como a Taxa Interna de Retorno superior a Taxa Mínima de 

Atratividade também confirma a viabilidade do negócio (Tabela 18). 

 

Tabela 17: Avaliação do Projeto 

Payback Simples Em 2 anos, 8 meses e 24 dias 

Payback Descontado Em 4 anos e 7 dias 

IL (Índice de Lucratividade) R$2,08 

VPL (Valor Presente Líquido) R$101.205,80 

TIR (Taxa Interna de Retorno) 48% 

Fonte: Autor 
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12 CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho procurou apresentar um estudo de viabilidade econômico-

financeira de uma clínica de estética na cidade de Mogi Guaçu, durante um cenário de 

pandemia, onde a procura pelos serviços de beleza e estética vinha crescendo. O trabalho pode 

auxiliar na tomada de decisão de futuros investidores. 

Apesar de dificuldades encontradas na realização da pesquisa de mercado, devido à 

pandemia do Covid-19, foi possível também fazer o levantamento adequado dos custos com 

produtos e equipamentos, garantindo assim uma maior aproximação dos custos reais utilizados 

nas projeções financeiras e de investimentos. Já as receitas foram projetadas com base na 

pesquisa de mercado realizada e no valor médio de mercado referente aos concorrentes citados 

na pesquisa. 

Quanto aos indicadores econômicos financeiros apresentados, observou-se os 

seguintes resultados: 

a. A Lucratividade projetada para o primeiro ano é de 11,61%. As receitas 

projetadas com a venda dos produtos são suficientes para pagar os custos e as 

despesas e ainda gerar lucro. Portanto, o negócio apresenta resultados 

financeiros positivos; 

b. A Rentabilidade apresentou um resultado de 208%. Portanto, trata-se de um 

bom negócio para os sócios; 

c. O Payback Simples e o Payback Descontado a uma taxa de 20% anual 

demonstraram um resultado positivo dentro do projeto de 5 anos, levando a 

empresa a recuperar os seus investimentos em um período de 2 anos e 8 meses 

considerando o Payback Simples e 4 anos considerando o Payback 

Descontado. Portanto, o retorno do investimento é um pouco mais demorado 

se considerar o valor do dinheiro no tempo. 

d. O Valor Presente Líquido – VPL encontrado é de R$101.205,80, portanto, 

positivo, sinal de que o investimento é executável e o investidor terá ganhos 

financeiros e conseguirá a valorização do seu dinheiro; 

e. A Taxa Interna de Retorno – TIR é de 48%, acima dos 20% anual projetados 

como Taxa Mínima de Atratividade – TMA, ou seja, o retorno do investimento 
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é superior a outro tipo de investimento que pudesse dar um retorno de ganho 

de no mínimo 20% anual. 

O uso das ferramentas da engenharia econômica e todas as análises quantitativas e 

qualitativas forneceram informações que puderam comprovar a viabilidade do projeto de 

implantação de uma Clínica de Estética na cidade de Mogi Guaçu, porém a pesquisa de mercado 

teve uma margem de erro um pouco alta. Pensando como investidor, o valor de retorno é bem 

superior ao esperado. 

Com base na análise dos resultados apresentados acima, tanto financeiro quanto 

econômicos, e confrontados com o objetivo desse trabalho, afirma-se existir viabilidade 

econômica e financeira positiva na implantação de uma clínica de estética no município de 

Mogi Guaçu, estado de São Paulo. 

Ressalta-se, no entanto, que tiveram algumas limitações na pesquisa de mercado, onde 

não obteve controle no número de amostras, e qualquer mudança circunstancial, por menor que 

seja, poderá impactar nos resultados das análises. 
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Caso a resposta da pergunta anterior fosse “Não irei utilizar”, o questionário iria exibir essa 

pergunta e ser finalizado. 
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Se fosse qualquer outra resposta, a pessoa seguiria pelo fluxo a seguir. 
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ANEXO A – TABELA DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA 

 

 

 


