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RESUMO 

O presente trabalho realiza um estudo de viabilidade econômico-financeira para implementação 

de uma cozinha industrial, com o intuito de expandir a produção da micro confeitaria Amadoces 

Cakes presente na cidade de Petrópolis, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. O 

micro empreendimento vem crescendo nos últimos dois anos e tem o objetivo de aumentar a 

sua capacidade de produção visto que atualmente o local físico disponível não atende mais a 

demanda do empreendimento. Para a elaboração do estudo foi necessário o aprofundamento 

dos métodos e conceitos presentes nos projetos de viabilidade financeira e na engenharia 

econômica. Após uma revisão de literatura optou-se pela utilização do modelo proposto por 

Correia Neto (2009) adaptado para as necessidades do projeto a ser desenvolvido. 

Primeiramente foi elaborada uma Caracterização de Mercado, seguido de um Estudo de 

Engenharia e Investimento, posteriormente um estudo de Receitas e Desembolsos Operacionais 

e um Estudo de Financiamento e, por fim, foi feita uma Avaliação de Viabilidade Econômico-

Financeira por meio do cálculo dos seguintes índices: VPL, TIR, IL e Payback. Após tal análise 

foi possível afirmar que o projeto desejado pelo empreendimento é inviável, visto que seu fluxo 

de caixa apresenta resultados negativos ao longo de todos os 5 anos. Diante disso, foram 

analisados outros 2 cenários e um deles mostrou-se viável financeiramente. 

 

Palavras-Chave: Engenharia Econômica, Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, 

Confeitaria, Cozinha Industrial, Microempreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work carries out an economic-financial feasibility study for the implementation of 

an industrial kitchen, in order to expand the production of the micro confectionery Amadoces 

Cakes present in the city of Petrópolis, located in the interior of the state of Rio de Janeiro. The 

micro enterprise has been growing in the last two years and has the objective of increasing its 

production capacity since currently the available physical location no longer meets the 

enterprise's demand. For the elaboration of the study, it was necessary to deepen the methods 

and concepts present in the projects of financial viability and economic engineering. After a 

literature review, it was decided to use the model proposed by Correia Neto (2009) adapted to 

the needs of the project to be developed. First, a Market Characterization was prepared, 

followed by an Engineering and Investment Study, later a study of Operating Revenues and 

Disbursements and a Financing Study and, finally, an Economic-Financial Feasibility 

Assessment was carried out by calculating the following indices: NPV, IRR, IL and Payback. 

After such analysis, it was possible to affirm that the project desired by the enterprise is 

unfeasible, since after the flow of all the years, the end of the analysis of all other events and 

one of them returned a positive result. 

 

Keywords: Economic Engineering, Economic-Financial Feasibility Study, Confectionery, 

Industrial Kitchen, Microenterprise. 
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1 INTRODUÇÃO 

Empreendedorismo é definido como a capacidade que um indivíduo tem de identificar 

problemas e oportunidades, desenvolver soluções e a partir disso, investir recursos para criação 

de algo que impactará positivamente o cotidiano das pessoas (SEBRAE, 2021). 

Empreendedores, de acordo com o Sebrae (2021) são as pessoas que saem da zona de conforto 

e parte para ação, um realizador de ideias, pessoas que tem a criatividade de transformar crises 

em oportunidades. 

Segundo dados da GEM (Global Entrepreneurship Monitor), no ano de 2019 a taxa 

de empreendedorismo total no Brasil foi de 38,7%, contabilizando os empreendimentos em 

fases iniciais, assim como, os já estabelecidos no mercado. Ao longo do tempo o mercado 

empreendedor vem crescendo gradativamente, tornando-se cada vez mais competitivo. Para 

obter sucesso ao abrir um novo empreendimento é importante: saber bem que negócio abrir, 

estudar se você tem o perfil, reunir informações sobre o negócio (mercado, finanças, marketing, 

localização etc.), organizar e analisar as informações coletadas, estudar sobre obtenção de 

crédito/financiamento e após isso partir para ação (SEBRAE, 2020). 

Diversos são os desafios enfrentados pelos donos de empreendimentos, como o 

planejamento de investimentos juntamente com as incertezas que o mercado pode apresentar 

(SEBRAE, 2021). Muitos empreendimentos são abertos em condições de pleno sucesso, 

todavia poucos são os que conseguem se manter, em vista disso, é de extrema importância 

planejar de maneira adequada um investimento (SEBRAE, 2021). 

De acordo com a Agência Brasil, no ano de 2020, um estudo realizado pelo SEBRAE 

com base em dados da Receita Federal, identificou que o setor de microempreendedores (MEI) 

é o que apresenta a maior taxa de mortalidade de negócio em 5 anos. Dessa forma, faz-se notável 

a importância da aplicação de métodos presentes na engenharia econômica para a análise do 

investimento, como um estudo de viabilidade econômico-financeira para a avaliação do 

investimento em novos projetos para o crescimento do empreendimento, e apoiar na tomada de 

decisão do empreendedor. 

Para uma tomada de decisão segura e fundamentada, será realizado um estudo de 

viabilidade econômico-financeira para construção de uma cozinha industrial a fim de aumentar 

a produção de um micro empreendimento especializado em bolos na cidade de Petrópolis. 
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1.1 O problema e sua importância 

A micro confeitaria Amadoces Cakes, empresa foco deste estudo, está localizada na 

cidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro, é especializada em bolos, cupcakes e doces 

sob encomenda. Atualmente os produtos são vendidos/ofertados por redes sociais, produzidos 

na cozinha da casa das empreendedoras. Os produtos podem ser retirados na própria casa das 

empreendedoras ou entregues em domicílio mediante uma taxa de entrega.  

 Nos últimos dois anos, o negócio vive um cenário de expansão, onde sua demanda 

aumenta cada vez mais e o espaço físico utilizado não é mais adequado para a capacidade de 

produção necessária/desejada pelas empreendedoras do negócio. Cada vez mais clientes entram 

em contato para fazer encomendas, porém a estrutura física atual não suporta tal demanda, 

fazendo com que muitos pedidos tenham que ser recusados. Assim, a fim de atender tal 

demanda e expandir o negócio, é necessário construir/montar um espaço físico apropriado para 

produção. 

Com isso, notou-se a necessidade da implementação de uma cozinha industrial própria 

para o empreendimento, tornando possível o aumento do número de vendas e não ter mais que 

recusar pedidos pela falta de espaço de armazenamento e produção. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem por objetivo elaborar um estudo de viabilidade econômico-

financeira para implementação de uma cozinha industrial em uma micro confeitaria 

especializada em bolos e doces na cidade de Petrópolis – RJ. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

A fim de atingir o objetivo geral proposto, foram estipulados os seguintes objetivos 

específicos: 

• Realizar uma revisão de literatura acerca dos principais conceitos relacionados com o estudo 

de viabilidade econômico-financeira; 

• Realizar um estudo de mercado para conhecer melhor os clientes do empreendimento; 
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• Listar os equipamentos necessários para montar a cozinha industrial adequada para o 

negócio; 

• Calcular o investimento necessário para construir a cozinha industrial; 

• Estimar as receitas, custos e despesas da Confeitaria ao longo de 5 anos; 

• Projetar o fluxo de caixa do empreendimento; 

• Calcular os indicadores de viabilidade financeira (TIR, VPL, IL e Payback) podendo assim, 

analisar se o projeto de expansão proposto é viável ou não. 

1.3 Justificativa 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP, 

2020), o atual cenário político, econômico, social e de saúde pública exige que a indústria de 

panificação e confeitaria faça novos ajustes e reposicionamento no mercado, adotando uma 

estrutura mais flexível, integrada e enxuta. O impacto da pandemia do novo coronavírus atingiu 

desde o pequeno empreendedor até as grandes indústrias, o mercado vive um momento de 

recuperação gradativa e com novos hábitos de consumo (ABIP, 2021). A ABIP (2020) também 

frisa que os brasileiros donos de negócios na área precisam agora mais do que nunca, analisar 

seu público-alvo e sua localidade para determinar quais necessidades, produtos e sistemas 

devem ser mantidos, descartados ou aprimorados no pós-covid-19. 

Visto isso, agora mais do que nunca, é de extrema necessidade, minimizar o risco, 

tomar decisões muito bem fundamentadas para garantir sucesso em novos investimentos, assim 

como, prevenir a perda de dinheiro e de tempo de investimento. Ou seja, a realização de um 

estudo de viabilidade econômico-financeira é uma ferramenta fundamental para a tomada de 

decisão da abertura de um novo negócio nos tempos atuais, analisando se a demanda que se 

espera atender futuramente com a cozinha industrial é suficientemente justificável para o 

investimento realizado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Empreendedorismo 

Segundo Dolabela (2010) empreender se trata de um processo de transformar sonhos 

em realidade. Barreto (1998) afirma que, “empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir 

algo a partir de muito pouco ou de quase nada”. Dornelas (2008) define o empreendedor como 

aquele que identifica uma oportunidade e inventa um negócio para capitalizar sobre ela, 

assumindo riscos calculados. Visto tais definições é possível compreender alguns aspectos em 

comum quanto aos termos empreender e empreendedor, são eles: ter iniciativa e paixão para 

criar um negócio novo; utilizar de forma criativa os recursos disponíveis, transformando o 

ambiente onde vive; aceitar a possibilidade de fracasso e riscos calculados (BAGGIO e 

BAGGIO, 2015). 

Empreender é a arte de “fazer acontecer” a partir de criatividade e motivação, ser 

proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. “O espírito empreendedor é a fonte de 

energia da economia, a alavanca de recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias” 

(CHIAVENATO, 2004). Os empreendedores são aqueles que farejam as oportunidades e 

precisam agir rapidamente para aproveitá-las antes que outros façam algo (DORNELAS, 2008). 

A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019), a maior e mais importante 

pesquisa feita sobre empreendedorismo no mundo, desde sua criação distingue a motivação 

para atividade empreendedora entre duas opções: a oportunidade ou a necessidade. Porém, após 

extenso debate na pesquisa do ano de 2019/20 isso mudou  no que se diz respeito a pesquisa do 

motivo para iniciar o negócio. Foram apresentadas as seguintes afirmações aos entrevistados 

para serem selecionadas como o motivo para iniciar o negócio: “para ganhar a vida porque os 

empregos são escassos”, “para fazer diferença no mundo”, “para constituir uma grande riqueza 

ou uma renda muito alta” e “para continuar uma tradição familiar”. Para cada uma dessas 

afirmativas o entrevistado poderia responder que: concorda totalmente, concorda parcialmente, 

não concorda e nem discorda, discorda parcialmente, discorda totalmente.  

Com essa nova abordagem, as afirmações não se apresentam excludentes, dessa 

maneira pode-se identificar que 70,8% dos empreendedores iniciais entrevistados iniciam seus 

negócios por mais de um motivo. Como resultado, pode-se observar que um quarto dos 

entrevistados estavam envolvidos em novos negócios para dar continuidade a uma tradição 

familiar. Cerca de 37% têm como motivação a ambição de construir uma grande riqueza ou 
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obter uma renda muito alta. Metade dos empreendedores iniciais destacam que fazer a diferença 

no mundo, contribuindo para um mundo melhor, foi um dos motivos que os levaram a 

empreender. Por fim, 88,4% dos empreendedores iniciais afirmaram que a escassez de emprego 

constituiu uma das razões para desenvolver a iniciativa empreendedora com a qual estavam 

envolvidos (GEM, 2020). 

Pode-se perceber que a pesquisa recente reflete em parte o que a literatura ao longo 

dos anos vem afirmando com um dos motivos para empreender, a vontade de mudar o mundo, 

transformar o ambiente em que vive tanto social quanto economicamente, visto que o motivo 

de maior representatividade é a escassez de emprego (FIA, 2021). Por reflexo disso, diversos 

são os brasileiros que iniciam seus novos negócios de maneira autônoma ou com a ajuda de 

algum familiar, visto o pouco poder aquisitivo. Tais empreendedores podem ser compreendidos 

como microempreendedores individuais, mas, qual seria a diferença entre empreender e micro 

empreender individualmente? Tal questionamento será abordado no tópico a seguir. 

2.1.1 Micro e pequenas empresas 

SEBRAE (2018) afirmam que a principal diferença entre microempreendedores 

individuais (MEI) e empreendedores individuais (EI) é que o segundo tipo possui maior 

flexibilidade em termos de vendas e número de funcionários. Os microempreendedores 

individuais fazem parte da parcela dos pequenos negócios empresariais juntamente com as 

micro e pequenas empresas (MPE).  

Segundo o Portal Sebrae os pequenos negócios são divididos em 4 segmentos, levando 

em conta sua faixa de faturamento, exceto o pequeno produtor rural.  Tal segmentação segue 

os critérios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei Complementar 123/2006. Os 

segmentos de pequenos negócios são resumidos de acordo com a Tabela 01. 
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Tabela 01 - Segmentação Pequenos Negócios 

Microempreendedor Individual Faturamento anual até R$ 81 mil 

Microempresa Faturamento anual até R$ 360 mil 

Empresa de Pequeno Porte Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 

Pequeno Produtor Rural 
Propriedade com até 4 módulos fiscais ou faturamento anual de 

até R$ 4,8 milhões 

Fonte: PORTAL SEBRAE (2021). 

Baty (1994) afirma que as pequenas empresas possuem uma grande importância na 

evolução das sociedades, contribuindo no seu desenvolvimento econômico, social e político. 

Caneca et al. (2009) compartilha da mesma opinião e explica que essa contribuição pode ser 

percebida na realidade cotidiana, por meio da representatividade que as MPE possuem na 

geração de empregos, produção e comercialização de bens e serviços que suprem as 

necessidades básicas, contribuindo para o desenvolvimento e a dinâmica da economia. 

Pequenos negócios têm maior taxa de mortalidade, afirma matéria publicada na 

Agência Brasil em junho de 2021. De acordo com a pesquisa Sobrevivência de Empresas (2020) 

realizadas pelo Sebrae, o setor de MEI é o que apresenta a maior taxa de mortalidade de 

negócios em até cinco anos, com um resultado de 29%, seguido por 21,6% para as 

microempresas e 17% para as empresas de pequeno porte. A pesquisa também ressalta o setor 

do comércio como a maior taxa de empresas fechadas, totalizando 30%.  

Ainda de acordo com essa publicação, tendo em vista o cenário da pandemia da Covid-

19, a pesquisa realizada pelo Sebrae traz a informação que 41% dos empreendedores sem 

sucesso afirmam que a pandemia foi o fator determinante para o fechamento da empresa. 

Porém, outros fatores são determinantes como falta de capital de giro (22%) e baixo volume de 

vendas (20%).  

Moreira et al. (2013) afirmam que a vulnerabilidade dessas empresas está relacionada 

à falta de informações contábeis-financeiras no processo de tomada de decisão, o que faz com 

que, muitas vezes, apresentem maiores riscos relacionados à concorrência, levando a 

necessidade de um controle mais eficaz para a tomada de decisões mais organizadas, de modo 

a obter um melhor resultado. 
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2.2 Confeitaria 

A confeitaria é a especialidade gastronômica de confeitar doces e salgados. Ao 

pesquisar sobre sua história observa-se que ela nasceu a partir da panificação, a adição de mel, 

frutas secas e outros ingredientes doces às massas tradicionais de pão, deu início a arte da 

confeitaria. Por volta do século XV, na França, os chefes confeiteiros começaram a formar as 

suas próprias corporações, começando assim a se desvencilhar dos padeiros (COMI, 2019). 

A partir disso, a confeitaria começou a dar seus próprios passos, desenvolvendo uma 

extensa gama de receitas. Com a descoberta das Américas, o açúcar e o chocolate entraram no 

velho mundo pela primeira vez, levando a grandes avanços no ramo (COMI, 2019). Segundo 

Eleuterio (2014), o surgimento da doçaria brasileira está intimamente ligada a história da 

descoberta do Brasil, ela surge pela junção das técnicas portuguesas com as raízes indígenas e 

a mão de obra africana. 

Ao longo dos anos, a gastronomia, especialmente a panificação e a confeitaria, 

sobreviveu com base em conhecimentos transmitidos de geração em geração (COMI, 2019). 

Entretanto, a situação atual é exatamente o oposto, a tendência é que os alimentos se tornem 

cada vez mais científicos e tecnológicos e além disso, com o advento da internet, a popularidade 

e a globalização das receitas se tornaram uma realidade (COMI, 2019). 

Os profissionais devem desenvolver competências e habilidades relacionadas à 

inovação e às possibilidades econômicas proporcionadas pelo avanço tecnológico para se 

adaptar às necessidades do mercado consumidor e acompanhar o dinamismo da indústria de 

panificação e confeitaria (HELLMANN, 2014).  

Apesar do ano de 2020 ter sido marcado pelos diversos decretos de suspenção de 

atividades, restrições de atendimento presenciais e uma crise econômica que atingiu todo país, 

a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) afirma que o setor 

conseguiu minimizar os efeitos decorrentes da crise. Apurando os dados, foi possível perceber 

uma queda de apenas 3,3% com um faturamento de R$ 91,94 bilhões no ano de 2020. 

A pandemia do novo coronavírus impactou desde o pequeno até o grande empresário 

brasileiro. Porém, segundo a ABIP no início do ano de 2021, diversos empreendedores já 

começaram a retomar a produção e o nível de faturamento semelhantes ao que tinham antes da 

chegada do vírus. De acordo com o presidente Paulo Menegueli, da ABIP, as expectativas de 

consumo dos produtos de padaria e confeitaria são de crescimento nos próximos meses. 
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2.2.1 Cozinhas Industriais 

A cozinha ao longo do tempo sofreu alterações e revoluções profundas, “Os sentidos 

evoluíram, pois o progresso sempre traz inovações que permitem aos sentidos adquirirem novas 

dimensões.” (SAVARIN-BRILLAT, 1975). Com isso surge um público mais exigente, para 

atendê-los da melhor maneira possível é necessário que alguns critérios sejam seguidos: 

atendimento as normas de segurança, redução do custo final, otimização do layout, levando em 

conta o corpo humano no conceito do projeto, é necessário um olhar mais atento aos conceitos 

de engenharia (CALADO e SOARES, 2007). 

As cozinhas industriais podem ter diferentes finalidades, desde a produção de bolos e 

pães até o suprimento de um refeitório industrial.  De acordo com Silva Filho (1996), as 

cozinhas industriais são compostas por vários setores, são eles:   

• Administração e Estocagem: área destinada ao armazenamento de insumos, deve ser feito 

um estudo sobre os fornecedores, forma de entrega e qualidade, como isso deve ser definida 

a melhor estratégia para a área de armazenamento, em geral, ela deve ser a menor possível, 

trazendo assim vantagens para o empreendedor; 

• Cozinha Geral: área que contém os utensílios, equipamentos e materiais para confecção dos 

alimentos, esta deve ser dividida em centros de trabalho, projetadas com o objetivo de evitar 

contaminações e riscos tanto ao alimento quanto ao empregado; 

• Refeitório: local onde o serviço será ligado ao cliente, onde o produto confeccionado será 

entregue; 

• Infraestrutura e Serviços: locais de apoio (banheiros, estacionamento, depósito extras e 

etc.). 

Para uma cozinha eficiente e bem-organizada primeiramente é necessário definir os 

espaços com tipo de preparo quente e frio. O planejamento físico deve levar em consideração 

as características dos produtos presentes no cardápio. Para cada tipo de serviço existe uma 

realidade necessária. A composição básica de uma cozinha é: área de cozinha quente, área de 

cozinha fria, copa, estoque, confeitaria e limpeza (SEBRAE, 2017). 
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Figura 01 - Layout de uma cozinha 

 

Fonte: SEBRAE-SP (2017). 

Para uma melhor utilização do espaço em uma cozinha é necessário definir bem o que 

vai ser armazenado em cada prateleira, geladeira, bancada etc., com o objetivo de obter um 

fluxo eficiente, higiênico e sem risco de contaminação cruzada dos ingredientes desde o 

recebimento dos insumos, durante o preparo dos alimentos, até a entrega para o consumidor 

final. (SEBRAE, 2017). 

2.3 Projeto de Investimento 

Um projeto é compreendido por “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMBOK, 2013). Segundo Correia Neto (2009), no 

contexto de viabilidade econômico-financeira, um projeto é formado pelo conjunto de 

informações relevantes de um empreendimento, organizados de maneira lógica e sequencial. O 

conjunto de tais informações permitirão a avaliação do projeto, resultando na sua viabilidade 

ou não. 

Martins (2010) define que investimento é caracterizado por todos os sacrifícios 

realizados pela aquisição de bens ou serviços que são alocados nos ativos da empresa. É um 

gasto ativado em função de bens atribuíveis a futuros períodos ou de sua vida útil. “Investimento 
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real é, todo sacrifício, consubstanciado numa troca de satisfação atual (associada ao custo) por 

satisfação futura (associada a benefícios esperados incestos), tendo como objetivo a produção 

(venda) de bens ou a prestação de serviços.” (SOARES, 2015). 

Visto isso é possível compreender que um projeto de investimento se caracteriza por 

um conjunto de informações que reunidas possibilitam uma tomada de decisão, onde, ela está 

relacionada à alocação de recursos (FONSECA, 2009). 

Correia Neto (2009) propõe uma estrutura básica para o desenvolvimento de um 

projeto de investimento, o mesmo é composto por diversos estudos que juntos permitem a 

avaliação clara e objetiva de um investimento. Cada projeto possui suas especificidades e cabe 

ao elaborador do mesmo identificar os estudo mais relevantes assim como adaptar a estrutura 

para o projeto que está sendo elaborado.  

Tais estudos podem ser separados em técnicos e financeiros, dentre os técnicos estão 

presentes, os estudos de mercado, engenharia, tamanho e localização, posteriormente, 

utilizando as informações já coletadas, é possível elaborar os estudos de receitas e desembolsos 

operacionais, investimento e financiamento (CORREIA NETO, 2009). A seguir são abordados 

cada um destes tópicos listados conforme o modelo adotado pelo autor citado anteriormente. 

2.3.1 Estudo de Mercado 

Fonseca (2009) define mercado como “um conjunto de compradores e vendedores que 

interagem entre si, resultando em trocas”. Um estudo de mercado é realizado com intuito de 

identificar as necessidades do mesmo assim como suas características. O objetivo principal 

deste estudo é descrever as características dos produtos/serviços a serem fornecidos, descrever 

as características do mercado-alvo, analisar as condições de comercialização e estimar a 

receita/receita do projeto durante seu ciclo de vida (CORREIA NETO, 2009). 

 Correia Neto (2009) enfatiza que “a partir da demanda estudada, podem ser estimadas 

a capacidade produtiva a ser instalada, a necessidade de matérias-primas, o montante esperado 

de recolhimento de impostos e o nível de alguns elementos de despesas variáveis”. Portanto, 

para atingir o objetivo principal do estudo de mercado é necessário estimar a procura e a oferta 

do produto no mercado alvo no período determinado de vida útil do projeto, afirma o mesmo 

autor. 

Correia Neto (2009) aponta que o estudo de mercado em caso de projetos de origem 

privada deve ter por objetivo a “identificação, quantificação e viabilidade da exploração 

econômica do produto/serviço no mercado”. O mesmo autor pontua que para isso é exigido do 
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estudo a estimativa de preços adequados com o mercado, a demanda projetada, a verificação 

das condições de comercialização, assim como, o comportamento dos concorrentes. 

“A pesquisa de mercado é realizada a fim de responder as três questões fundamentais: 

quem são os clientes potenciais, qual será a quantidade vendida e por qual preço os clientes 

estão dispostos a adquirir os produtos.” (CORREIA NETO, 2009). Para isso é realizado um 

planejamento, uma coleta de dados, uma análise dos dados coletados e por fim uma 

apresentação desses dados.  

Para casos de negócios já existentes, ou seja, projetos de investimentos para expansão, 

dados históricos são de grande ajuda na análise de demanda do mercado. Dessa maneira, é 

possível analisar e identificar o tipo de mercado que já é atendido pelo negócio. 

2.3.2 Estudo de Engenharia 

Correia Neto (2009) afirma que um estudo de engenharia descreve “como o 

empreendimento será estruturado para fabricar, se for um projeto industrial, e/ou disponibilizar 

o produto aos clientes”. Nessa etapa são definidas tanto a estrutura física como os processos 

presentes no empreendimento. O objetivo principal é coletar e sistematizar as informações 

técnicas, a fim de entender o processo produtivo presente no empreendimento. 

Correia Neto (2009) diz que, o processo produtivo descreve o método de fabricação e 

a proporção dos fatores de produção fixos e variáveis usados para produzir o produto definido 

no estudo de mercado. No estudo de engenharia são abordadas algumas etapas desde o 

planejamento e elaboração dos projetos até o funcionamento do empreendimento, são elas: 

estudos preliminares, estudos técnicos (arquitetura e engenharia), construção de obras civis, 

montagem de máquinas e equipamentos, testes e funcionamento. 

Como resultado desse estudo se obtém: descrição dos processos produtivo e 

administrativo, projetos técnicos, listagem dos ativos fixos necessários e cronogramas de 

atividades e de incorporação dos ativos fixos. 

2.3.3 Estudo de Tamanho 

A fim de verificar a melhor escala de produção a ser adotada pelo empreendimento, é 

realizado um estudo de tamanho, onde é entendido a capacidade física de produção esperada 

no projeto, com a finalidade de identificar a capacidade produtiva que mais gera benefícios ao 

negócio (CORREIA NETO, 2009). Vale lembrar que esta etapa está muito ligada ao resultado 
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do estudo de mercado, visto que o mesmo delimita a demanda a ser atendida, sendo assim 

possível pensar no tamanho que o negócio deve ter. 

Correia Neto (2009) aborda que há dois tipos de parâmetros que podem ser usados 

para indicar o tamanho de um projeto, o técnico e o econômico. O primeiro é compreendido 

pela produção máxima que se pode obter levando em conta os fatores fixos e variáveis do 

processo produtivo. Já o econômico representa a escala de produção que leva aos melhores 

resultados para a empresa economicamente. Este parâmetro não considera apenas os aspectos 

técnicos do processo de produção, mas também considera as consequências financeiras de 

várias escalas possíveis. Por meio de parâmetros econômicos, o tamanho ótimo pode ser 

alcançado, “o tamanho ótimo pode ser entendido como a escala que conduz ao melhor resultado 

possível, entendendo resultado como qualquer indicador de lucratividade, rentabilidade ou 

geração de valor” (CORREIA NETO, 2009). 

Segundo o mesmo autor nessa etapa são identificados e custeados os produtos e 

serviços do empreendimento, para isso é necessário identificar os custos fixos, custos variáveis 

e por fim os custos totais de determinado período. Para determinar o custo do produto ofertado 

é necessário definir um método de custeio que melhor se adeque as necessidades do negócio, 

como por exemplo: custeio por absorção, custeio direto e custeio por atividade (ABC). 

O produto dessa etapa é a definição da escala ótima de produção, assim como uma 

listagem das contribuições dos produtos para o resultado do empreendimento a partir de uma 

análise custo-volume-lucro. Essa análise possibilita a elaboração de um quadro que identifica a 

importância relativa de cada produto ofertado, isso é possível a partir do conceito de margem 

de contribuição. 

2.3.4 Estudo de Localização 

Como o próprio nome já diz, no estudo da localização é definida a localização do 

empreendimento, o local específico onde o mesmo será instalado. A localização impacta 

diretamente no resultado esperado, nas receitas, nas despesas e até mesmo nos possíveis 

investimentos projetados (CORREIA NETO, 2009).  

Segundo Correia Neto (2009) a localização ótima de um empreendimento é 

caracterizada por aquela que traz o maior benefício ao empreendimento, do ponto de vista de 

origem privada, é a que traz a máxima diferença entre as receitas e os desembolsos operacionais. 

Podem ocorrer casos em que a localização já é previamente imposta pelo 

empreendimento, são casos em que o negócio é completamente ligado ao local, o mesmo foi 
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ponto de partida para o projeto. Nesse caso são analisados o tamanho, a forma como será usado 

e se o local será adquirido ou alugado (CORREIA NETO, 2009). 

Um estudo de localização apresenta a descrição da localização de consumidores, 

fornecedores e fatores produtivos, em alguns casos pode-se apresentar alternativas de 

localizações. Por fim, após apresentadas as variáveis quantitativas e qualitativas obtêm-se a 

localização escolhida, assim como os impactos financeiros dessa escolha. 

2.3.5 Estudo de Receitas e Desembolsos Operacionais  

Todos os estudo apresentados previamente resultam em impactos financeiros, tais 

elementos devem ser traduzidos em fluxos de caixa. Nessa etapa é realizada a elaboração do 

fluxo de caixa do empreendimento ao longo de sua vida útil (CORREIA NETO, 2009). 

Desta forma, primeiramente é elaborado um plano de contas e, a partir disso são 

projetadas as receitas operacionais do negócio, seus custos produtivos e despesas operacionais. 

Ao fim tem-se o fluxo de caixa operacional projetado, que servirá de base para elaboração da 

avaliação de viabilidade financeira (CORREIA NETO, 2009). 

Este fluxo de caixa apresenta o resultado operacional de cada período. Como resultado 

também pode-se ter o Ponto de Equilíbrio Operacional, informação que permite que “os 

gestores do empreendimento saibam o nível mínimo de receita que deve ser alcançado a fim de 

que não incorram em prejuízo” (CORREIA NETO, 2009). 

2.3.5.1 Fluxo de Caixa 

Coutinho Puccini (2011) e Lima Puccini (2011) abordam o conceito de fluxo de caixa 

como o conjunto de entradas e saídas de dinheiro no caixa de uma entidade, ao longo de um 

período. A expressão fluxo de caixa indica “as entradas e saídas de recursos de caixa de um 

projeto, ou mesmo de uma empresa, tanto à curto prazo como nas projeções de longo prazo, 

nas quais são reproduzidos, em cada período de tempo, os investimentos, receitas, custos, lucros 

e recursos gerados.” (CURY, 2021) 

A elaboração do fluxo de caixa é comumente feita de duas maneiras, por uma 

representação gráfica/um esquema, Figura 02, ou por meio de tabelas Tabela 03. 
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Figura 02 - Representação de um Diagrama de Fluxo de Caixa 

  

Fonte: CURY (2021). 

O diagrama é desenhado a partir de um eixo horizontal que representa a escala do 

período de tempo. O número de períodos considerados na figura é definido como o intervalo 

planejado correspondente às alternativas analisadas (OLIVEIRA, 1982). As entradas de caixa, 

valores positivos são compreendidos pelas setas para cima e, as saídas, valores negativos, as 

setas para baixo. 

Tabela 02 - Modelo Genérico de um Fluxo de Caixa do Acionista 

 

Fonte: CURY (2021). 

A tabela de fluxo de caixa fica dividida em duas grandes rubricas: “as entradas de caixa 

oriundas dos resultados projetados e as saídas de caixa oriundas dos investimentos de capital 

de terceiros e as amortizações feitas nesse capital tomado junto ao banco de fomento.” 

(FONSECA, 2009). 

Dentro do conceito de fluxo de caixa existem duas ramificações, o fluxo de caixa livre 

e o fluxo de caixa operacional. Para Gitman (2010) o fluxo de caixa é “o fluxo de caixa que ela 
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gera a partir de suas operações regulares — produção e venda de bens e serviços.” Já o fluxo 

de caixa livre compreende “o valor do fluxo de caixa disponível para os investidores (credores 

e proprietários), após a cobertura das necessidades operacionais e investimentos em ativo 

imobilizados líquido e ativo circulante líquido.”. O fluxo de caixa livre compreende a soma do 

fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimento, como ilustra a Figura 03 

(CORREIA NETO, 2009). 

Figura 03 - Fluxo de Caixa Livre 

 

Fonte: CORREIA NETO (2009). 

2.3.6 Estudo de Investimento 

“O presente estudo objetiva mensurar os investimentos e reinvestimentos necessários 

para permitir o funcionamento inicial do empreendimento e sua continuidade.” (CORREIA 

NETO, 2009). Primeiramente é importante classificar os tipos de investimentos são eles: ativos 

fixos e capital de giro. Os ativos fixos compreendem bens capitais necessários à atividade 

operacional do empreendimento, são na maioria das vezes equipamentos como: geladeira, 

cadeiras, fogão e etc. (CORREIA NETO, 2009). 
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O capital de giro é caracterizado por um recurso financeiro necessário para o 

funcionamento do empreendimento, ou seja, é o capital que vai “girar” dentro dos processos da 

empresa, o caixa que vai ser investido em sua maioria para a compra de matéria-prima e retornar 

com lucro incrementado (CORREIA NETO, 2009). Na Figura 04 é possível entender os 

processos pelos quais esse capital vai “girar’ ao longo do funcionamento do negócio. 

Figura 04 - Ciclo do Capital de Giro 

 

Fonte: CORREIA NETO (2009). 

Após isso, é importante identificar em que momento tais investimentos devem ser 

feitos ao longo da vida útil do projeto/empreendimento. Por fim, é possível obter um fluxo de 

caixa com as atividades de investimento alocadas em seus determinados períodos. 

2.3.7 Estudo de Financiamento 

Correia Neto (2009), pontua que nessa etapa são analisadas as formas como os 

investimentos e reinvestimentos abordados anteriormente serão financiados, de onde esses 

recursos financeiros irão surgir para permitir tais investimentos. O autor afirma que, diversas 

são as alternativas para financiar um projeto, a decisão de investimento deve identificar o 

melhor mix de fontes de capital disponíveis para financiar o empreendimento. No estudo de 

financiamento também são abordados as desvantagens, vantagens e restrições de cada fonte. 

As fontes de recursos podem ser internas ou externas, Correia Neto (2009) classifica: 

Internas como o capital próprio que é disponibilizado por acionistas por exemplo e o capital de 

terceiros como fonte externa, ou seja, um recurso originário de uma dívida junto a terceiros, 

como financiamentos com bancos.  

Como produto final desse estudo tem-se um quadro de fontes e usos de recursos 

(CORREIA NETO 2009). Nele são indicadas as melhores formas de financiamento para o 

empreendimento, onde e quando serão utilizadas. Também é calculado o Custo Médio 



19 

Ponderado de Capital e determinada a Taxa Mínima de Atratividade, conceitos estes que serão 

abordados no tópico a seguir. 

2.3.7.1 TMA (Taxa Mínima de Atratividade) 

Para tomar a decisão de aceitar ou rejeitar um projeto de investimento, Puccini (2011) 

afirma que é necessário se ter um elemento de comparação à disposição. “A taxa mínima de 

atratividade é uma taxa de referência que é empregada para nortear uma decisão de 

investimento. Ela pode ser a taxa de um certificado de depósito bancário (CDB), a taxa de juros 

de longo prazo (TJLP) etc. Estas taxas servem no final das contas para comparar com a taxa 

interna de retorno de um projeto.” (FONSECA, 2009)  

Hummuel (2003) afirma que a TMA pode ser composta por três elementos: o custo de 

oportunidade, o risco do negócio e a liquidez do negócio, juntos eles representam o cenário para 

tomada de decisão. Segundo Fonseca (2009) para se verificar se um projeto é realmente rentável 

é necessário analisar e comparar a taxa interna de retorno (TIR) com a taxa mínima de 

atratividade (TMA).  

É possível compreender que a TMA representa o retorno esperado do investidor sobre 

o capital usado em um determinado investimento, convertido em uma porcentagem do mesmo 

em um determinado período (CORREIA NETO, 2009).  A taxa mínima de atratividade será 

usada constantemente nos métodos de análise de investimentos que são abordados no trabalho. 

2.3.7.2 CMPC (Custo Médio Ponderado de Capital) 

“Quando uma empresa utiliza uma estrutura de capital composta por recursos próprios 

e de terceiros, você deve tomar a média dos custos de ambas as fontes, ponderada consoante a 

participação de cada uma, como critério para a determinação do custo do capital total.” (CURY, 

2021). O método usado para esse cálculo é o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). 

Gitman (2010) conceitua o cálculo como o somatório dos valores ponderados obtidos 

da multiplicação do custo específico de cada modalidade de financiamento por sua participação 

na estrutura de capital da empresa. Correia Neto (2009) define a Equação (1): 
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𝐶𝑀𝑃𝐶 =  ∑ 𝐾𝑡 𝑋 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑡

𝑛

𝑡=1

 
(1) 

 

Sendo: 

• 𝐾𝑡: o custo efetivo da fonte de capital t; 

• 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑡: a participação percentual da fonte de capital t em relação ao financiamento total; 

• t : o número de fontes de capitais. 

Em casos de projetos que possuem capitais próprios e de terceiros, o CMPC também 

pode ser considerado como a taxa de retorno exigida para fins de avaliações econômicas 

(CURY, 2021). “Como esse percentual reflete o custo de capital para financiar o 

empreendimento, ele será muito importante para indicar a sua viabilidade.” (CORREIA NETO, 

2010). Correia Neto (2009) afirma que, entende-se que se o projeto tem um retorno maior que 

o custo de capital para seu funcionamento, ele é viável, caso contrário ele não é viável. Nesse 

caso, o CMPC pode ser usado e chamado de Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

2.4 Indicadores Financeiros para Avaliação 

“O projeto cria valor se seu retorno superar o custo de capital. O custo de estruturá-lo 

e fazê-lo funcionar deve ser menor do que os fluxos de caixa gerados ao longo de sua vida útil.” 

(CORREIA NETO, 2009). É possível entender então, que a avaliação de um projeto é feita a 

partir das expectativas de geração de fluxos de caixa dele.  

Os métodos do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Período de Payback (PB) são recomendados e considerados em grande parte da literatura 

financeira como sendo os mais eficientes para avaliação de projetos de investimentos 

(SCHROEDER 2005). Além destes, Correia Neto (2009) cita o Índice de Lucratividade (IL) 

como um método que viabiliza essa análise. Cada um destes métodos são explicados nos tópicos 

seguintes. 

2.4.1 VPL (Valor Presente Líquido) 

Segundo Puccini (2011) o Valor Presente Líquido (VPL) ou “Net Present Value” 

(NPV) de um fluxo de caixa é igual ao valor presente de suas parcelas futuras, descontadas com 

uma determinada taxa de desconto, somadas algebricamente com a grandeza colocada no ponto 

inicial. Tal método consiste em trazer todos os fluxos financeiros do projeto para um único 



21 

período e somá-los. “O VPL é igual ao valor atual das entradas de caixa menos o valor atual 

das saídas de caixa” (CORREIA NETO, 2009).  

O VPL é um cálculo simples onde, “Em vez de se distribuir o investimento inicial 

durante sua vida (custo de recuperação do capital), deve-se somar os demais termos do fluxo 

de caixa para somá-los ao investimento inicial de cada alternativa. Escolhe-se aquela que 

apresentar melhor Valor Presente Líquido” (CASAROTTO E KOPITTKE, 2008). Segundo 

Puccini (20011) caso de projetos com fluxo de caixa convencionais, aqueles que apresentam 

“Uma saída inicial, seguida somente por uma série de entradas de caixa.”, o cálculo do VPL  é 

feito da seguinte forma (Equação 2): 

 
𝑉𝑃𝐿 = [∑

𝑃𝑀𝑇𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

] − 𝑃𝑉 
(2) 

Sendo: 

• 𝑃𝑀𝑇𝑘: os fluxos esperados de entrada de caixa no período k (de 1 até n), ou seja, os fluxos 

operacionais líquidos de caixa gerados pelo investimento; 

• 𝑃𝑉: a saída de caixa, investimento inicial; 

• 𝑖: a taxa mínima de atratividade do investimento. 

A partir desse cálculo chega-se a duas possíveis conclusões. Um VPL maior que zero 

indica um investimento interessante e possível de ser aceito, já para um VPL inferior a zero, o 

projeto não deve ser aceito como viável. Para VPLs menores que zero é compreendido que sua 

rentabilidade é inferior ao retorno mínimo exido, já para VPLs maiores ou iguais a zero, 

entende-se que a riqueza gerada pelo investimento, é respectivamente, superada ou igual ao 

custo de capital investido (CORREIA NETO, 2009). 

2.4.2 TIR (Taxa Interna de Retorno) 

Para Fonseca (2009), a Taxa Interna de Retorno (TIR) de um projeto é compreendida 

pela taxa de juros em que o valor presente das receitas se iguala ao valor dos desembolsos, ou 

seja, á aquela que torna o VPL do projeto nulo. “A taxa interna de retorno (TIR) ou “Internal 

Rate of Return” (IRR) de um fluxo de caixa é a taxa de desconto que faz seu valor presente 

líquido ser igual a zero” (PUCCINI, 2011).  
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Correia Neto (2009) afirma que a TIR é calculada através da variação percentual entre 

o valor presente e o valor futuro, ela é a taxa de desconto que faz com que o somatório dos 

valores de entradas se iguale aos valores de saídas de caixa.  

Seguindo a mesma lógica do cálculo do VPL anteriormente obtêm-se a Equação 3 

definida por Puccini (2011) para o cálculo da TIR. Igualando a equação de cálculo do VPL à 

zero, o valor percentual da Taxa Mínima de Atratividade será encontrado pelo resultado de 𝑖. 

 
𝑉𝑃𝐿 = [∑

𝑃𝑀𝑇𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=1

] − 𝑃𝑉 = 0 
(3) 

Para usar a TIR como critério de decisão, é necessário usar a Taxa Mínima de 

atratividade (TMA) para fins de comparação. Se a TIR for superior à TMA, projeto deve ser 

aceito, caso contrário não é aconselhável seguir com ele (CORREIA NETO, 2009). 

2.4.3 IL (Índice de Lucratividade) 

O Índice de Lucratividade (IL) é uma variante do VPL, que determina o resultado deste 

método na forma de um índice, levando em consideração o fluxo de caixa descontado. Segundo 

Fonseca (2009) tal índice revela a capacidade de solvência de um empreendimento ou de um 

projeto de investimento. “O índice de lucratividade (IL) mede o retorno por unidade monetária 

investida em termos presentes, indicando quantas unidades monetárias são geradas por unidade 

monetária desembolsada” (CORREIA NETO, 2009).  

Seu cálculo é feito pela divisão entre os somatórios dos valores presentes dos fluxos 

de caixa positivos e os negativos. Correia Neto (2009) apresenta a seguinte Equação 4: 

 
𝐼𝐿 =

∑ 𝑉𝑃 (𝐹𝐶 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

| ∑ 𝑉𝑃 (𝐹𝐶 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) |
 

(4) 

Sendo: 

• VP (FC positivos): os valores de fluxo de caixa positivos; 

• VP (FC negativos): os valores de fluxo de caixa negativos. 

Braga (1995) diz que este índice serve como medida do retorno esperado por unidade 

monetária investida. “Quando o IL for maior ou igual a 1, indica que a proposta deverá fornecer 

benefícios monetários superiores ou igual as saídas líquidas de caixa(...) Quando o IL é menor 

do que 1, a proposta não é economicamente viável.” (LIZOTE et al, 2014). 
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2.4.4 PAYBACK 

“Payback é o período exigido para que o investimento gere fluxos de caixa suficientes 

para recuperar o custo inicial” (ROSS, 2000). O período de payback corresponde ao tempo 

necessário para que a soma acumulada das entradas de caixa se iguale ao investimento 

realizado, quanto menor o tempo de payback mais vantajoso é o projeto (CORREIA NETO, 

2009). 

Na literatura é compreendido dois tipos básicos de payback, o simples e o descontado, 

o primeiro não considera o valor do dinheiro no tempo, seu principal ponto negativo. “O 

payback tradicional pressupõe uma desvantagem, pois projetar os fluxos de caixa no tempo não 

leva a correção dos valores monetários. Ao considerar o payback descontado, observa-se o real 

valor do dinheiro no tempo, obtendo uma estimativa financeira mais realista.” (LIZOTE et al, 

2014).  

O payback simples é compreendido apenas pelo período onde os fluxos negativos 

(valores de investimentos) se anulam com seus respectivos fluxos positivos (valores de caixa) 

(KASSAI et al. 2000). Ou seja, seu cálculo é feito pela igualdade do somatório de fluxos de 

caixa do período e o investimento total realizado. 

    ∑ 𝐹𝐶 = 𝐼 (5) 

Sendo: 

• FC: Fluxos de caixa do período; 

• I: Investimento total. 

Puccini (2011) conceitua que o período de payback descontado é o tempo necessário 

para a recuperação de um investimento inicial, levando em consideração o custo de 

oportunidade do capital investido. Seu valor é compreendido pelo tempo decorrido entre a data 

inicial do fluxo de caixa até a data em que o investimento inicial é coberto pela soma dos valores 

positivos presentes no fluxo de caixa. “No período de payback descontado, não serão utilizados 

os valores nominais dos fluxos, tal qual no simples, e sim os valores descontados para o 

presente, através de uma taxa de juros.” (CORREIA NETO, 2009). 
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𝐼 = ∑

𝐹𝐶

(1 + 𝐾)𝑡

𝑡

𝑖=1
 

(6) 

Sendo: 

• FC: Fluxos de caixa do período; 

• I: Investimento total; 

• K: Custo do capital; 

• t: nº de períodos decorridos. 

Em geral, por esse método depender apenas do valor do fluxo de caixa e ser uma 

medida não paramétrica, a literatura sugere que não seja utilizado isoladamente para a tomada 

de decisão, mas que seja analisado como informação adicional, ou mesmo como um critério de 

desempate (MOTTA et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da pesquisa 

Mello e Turrioni (2012) apresentam que a forma clássica de se classificar uma pesquisa 

se divide em quatro frentes: quanto a sua natureza, quanto aos seus objetivos, quantos a sua 

abordagem e quanto ao seu método. Com base nisso, a presente pesquisa será classificada. 

O objetivo do estudo a ser realizado será elaborar e analisar a viabilidade econômico-

financeira do projeto de uma cozinha industrial para um micro empreendimento de doces 

instalado na cidade de Petrópolis. Visto isso, a pesquisa apresenta uma natureza aplicada e um 

objetivo exploratório. Gil (2002) afirma que esse tipo de pesquisa tem por objetivo principal 

aprimorar ideias ou descobrir intuições, tornando seu planejamento bem flexível para que todos 

os aspectos a serem estudados sejam considerados. 

Uma pesquisa olhando sob a ótica de sua abordagem pode ser classificada como: 

quantitativa, qualitativa ou mista. “A pesquisa quantitativa considera tudo que pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las. Requerer o uso de recursos e técnicas estatísticas” (MELLO e TURRIONI, 2012). 

Para a realização do estudo de viabilidade do projeto será necessário a análise estatística de 

todas as informações, com base nisso a pesquisa terá uma abordagem quantitativa. 

A classificação quanto ao método será estudo de caso. “Método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando, erros e auxiliando as decisões do 

cientista.” (MARCONI e LAKATOS, 2003).  Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma 

investigação empírica de um fenômeno dentro de seu contexto. 

3.2 Procedimento de Coleta de Dados 

Diversas são as maneiras de coletar dados para um estudo de caso, Marconi e Lakatos 

(2003) listam em linhas gerais onze técnicas, são elas: Coleta Documental; Observação; 

Entrevista; Questionário; Formulário; Medidas de Opiniões e de Atitudes; Técnicas 

Mercadológicas; Testes; Sociometria; Análise de Conteúdo; e História de Vida. 

Para a realização do estudo foram coletados documentos fornecidos pelo 

empreendimento assim como elaborados pela autora. Tais documentos e relatório foram obtidos 

pela observação e acompanhamento do empreendimento, assim como do mercado, para 

entender onde o negócio está situado assim como sua história de vida até o momento. 

 



26 

3.3 Procedimentos de Análise dos Resultados 

O gerenciamento correto das informações coletadas sobre processos e funções é 

essencial para completar a pesquisa com informações precisas e verdadeiras. “A análise de 

dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as 

evidências tendo em vista proposições iniciais de um estudo.” (YIN, 2001).  

Para Mello e Turrioni (2012) a elaboração da análise pode ser realizada em três níveis: 

interpretação, onde é feita a análise de relações entre as variáveis (dependentes, independentes 

e intervenientes) para que se aumente o conhecimento do fenômeno; explicação, que busca 

explicar a origem das variáveis dependentes e encontrar a variável antecedente; e especificação, 

onde é explicado até onde vão as relações entre as variáveis. Após tal análise é necessário 

interpretá-las, para isso dois aspectos devem ser levado sem conta: a construção de modelos e 

esquemas e realizar a ligação do que foi relatado, com a teoria. 

A fim de obter a análise de viabilidade do projeto foi utilizado o modelo de Correia 

Neto (2009), já citado na revisão de literatura, adaptado para as necessidades do 

empreendimento. Visto que, o negócio já está estabelecido no mercado, algumas etapas 

definidas pelo autor não foram realizadas, são elas: estudo de tamanho e estudo de localização. 

O empreendimento já possui sua clientela e uma demanda média de pedidos, assim como, um 

local pré definido para a construção da cozinha industrial. Diante desse cenário, as etapas 

seguidas e suas respectivas descrições são apresentadas a seguir: 

• Estudo de Mercado: foi elaborada uma pesquisa de campo a fim de conhecer melhor a 

clientela do negócio para um melhor atendimento; 

• Estudo de Engenharia e Investimento: foi definido o processo produtivo do negócio para 

compreender as necessidades da cozinha industrial e a partir disso foi possível listar os 

equipamentos/ativos fixos necessários, assim como, o valor total necessário de investimento 

de capital; 

• Estudo de Receitas e Desembolsos Operacionais: foi elaborado o fluxo de caixa projetado 

do empreendimento para o período de 5 anos com base nos dados históricos da empresa; 

• Estudo de Financiamento: foi estudado a necessidade/melhor maneira de financiar capital 

para o projeto; 

• Avaliação da viabilidade econômico-financeira da construção da cozinha industrial de 

acordo com os Indicadores Financeiros VPL, TIR, Payback e IL. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 Estudo de Mercado 

4.1.1 Caracterização da Empresa 

A empresa estudada nomeia-se Amadoces Cakes e se localiza na cidade de Petrópolis, 

no interior do estado do Rio de Janeiro. Seu principal objetivo é comercializar bolos, cupcakes 

e docinhos na cidade em que se situa. Atualmente todos os processos tanto administrativos 

quanto produtivos são realizados pelas 2 donas do empreendimento, mãe e filha. O local de 

produção é a cozinha da própria casa das duas, visto que o empreendimento começou de uma 

maneira muito caseira e familiar. 

A Amadoces Cakes (Figura 05) começou com uma pequena comercialização de 

cupcakes no ano de 2018, apenas em faculdades e escolas da cidade. Depois de um ano no 

mercado e com o surgimento de novos produtos desejados pelos clientes já fidelizados do 

negócio, o empreendimento começou a confeccionar bolos sob encomenda. 

Figura 05 - Logomarca Amadoces Cakes 

 

Fonte: Autora (2022). 

Atualmente o micro empreendimento tem em seu cardápio diversos modelos de bolos, 

além de fazer doces personalizados sob encomenda (Figura 06). Todo marketing e contato com 

o cliente é realizado pela rede social do empreendimento. O mesmo funciona no modelo sob 

encomenda, onde o cliente deve fazer seu pedido com no mínimo 3 dias de antecedência ao dia 

de entrega desejado. Os produtos podem ser retirados na casa das empreendedoras ou entregues 
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no endereço desejado mediante um frete calculado de acordo com a distância que será 

percorrida para entrega.  

Figura 06 - Bolos Amadoces Cakes 

 

Fonte: Autora (2022). 

Desde a páscoa de 2021, onde o micro empreendimento confeccionou ovos recheados 

para venda, a demanda do negócio começou a aumentar cada vez mais, visto que com a venda 

especial de páscoa (Figura 07), o volume de clientes que conheceram o negócio aumentou. 

Mesmo com o grande volume de clientes procurando a confeitaria para encomendas de bolos, 

as empreendedoras se encontram em uma situação delicada, a demanda que o mercado necessita 

é incompatível com a capacidade produtiva do empreendimento, fazendo com que muitos 

pedidos tenham que ser recusados. 
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Figura 07 - Páscoa 2021 Amadoces Cakes 

 

Fonte: Autora (2022). 

Visando solucionar o problema exposto, as empreendedoras pensaram em construir 

uma cozinha industrial em uma área não utilizada da casa das mesmas. Organizando um local 

apenas para confecção dos produtos da confeitaria, o micro empreendimento consegue 

aumentar a sua capacidade produtiva a fim de atender a demanda excedente atualmente. 

4.1.2 Caracterização do Produto 

Confeitaria é o tipo de gastronomia que se baseia no preparo e decoração de doces. No 

micro empreendimento estudado se encontram 3 frentes de produtos: bolos, cupcakes e 

docinhos (Figura 08). No cardápio de bolos se encontram os “tradicionais”, que não possuem 

uma decoração definida pelo cliente, e os personalizados. Os cupcakes possuem um valor 

padrão por unidade e o sabor da massa, recheio, cobertura e a forma de decoração são definidos 

pelo cliente, para encomenda é definido um mínimo de 15 unidades. Os docinhos também 

possuem um valor padrão por unidade que não varia de acordo com os sabores disponibilizados, 

e assim como o cupcake, possui um mínimo de unidades para encomenda, no caso 30 unidades. 
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Figura 08 - Produtos Amadoces Cakes 

 

Fonte: Autora (2022). 

Na Tabela 03, são descritos os bolos, seus sabores e valores adotados no 

empreendimento, e na Tabela 04 os cupcakes e docinhos. 

Tabela 03 - Cardápio de Bolos 

Bolos Descrição 15cm 20cm 

Bolo de Limão 
Massa de baunilha com recheio de mousse de limão e 

cobertura de merengue italiano 
 R$      60,00   R$         80,00  

Bolo de Doce de Ovos 
Massa de baunilha com recheio de creme de ovos e 

decoração com amêndoas  
 R$      50,00   R$         70,00  

Bolo de Chocolate c/ 

Brigadeiros 

Massa de chocolate com recheio de ganache de choco-

late e decoração com brigadeiros 
 R$      60,00   R$         90,00  

Bolo de Morango c/ 

Chocolate 

Massa de chocolate com recheio de ganache de choco-

late e decoração com morangos 
 R$      60,00   R$         80,00  

Bolo de Morango c/ 

Brigadeiro 

Massa de baunilha com recheio de brigadeiro de bau-

nilha e morangos 
 R$      60,00   R$         90,00  

Bolo de Cenoura c/ 

Brigadeiros 

Massa de cenoura com recheio de brigadeiro de cho-

colate e decoração de ganache de chocolate e brigadei-

ros 

 R$      80,00   R$       110,00  

Bolo Mousse de  

Maracujá 

Massa de chocolate com recheio e cobertura de mo-

usse de maracujá 
 R$      60,00   R$         80,00  

Bolo Bem-Casado 
Massa de baunilha com recheio de doce de leite e de-

coração com açúcar de confeiteiro 
 R$      45,00   R$         60,00  

Bolo de Chocolate c/ 

Nozes 

Massa de chocolate com recheio de brigadeiro de no-

zes e decoração de ganache de chocolate e nozes 
 R$      80,00   R$       100,00  

Bolo de Nozes c/ 

Creme de Ovos 

Massa de nozes com recheio e cobertura de creme de 

ovos e nozes 
 R$      70,00   R$         90,00  
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Bolo Prestígio 
Massa de chocolate com recheio de beijinho de coco, 

cobertura de ganache de chocolate e beijinho de coco 
 R$      60,00   R$         90,00  

Bolo Decorado 

Bolos decorados com buttercream de baunilha de 

acordo com o tema desejado. Massas: chocolate ou 

baunilha; Recheios: brigadeiro de chocolate, briga-

deiro de baunilha, doce de leite, beijinho e mousse de 

limão 

 R$      90,00   R$       130,00  

Fonte: Autora (2022). 

Tabela 04 - Cardápio Cupcakes e Docinhos 

  Descrição Und 

Cupcake Decorado 

Cupcakes decorados de acordo com o tema desejado. 

Massas: chocolate, baunilha, cenoura e canela; Re-

cheios: brigadeiro de chocolate, brigadeiro de baunilha, 

doce de leite, beijinho e mousse de limão; Coberturas: 

ganache de chocolate, doce de leite, merengue italiano e 

buttercream de baunilha 

 R$      4,00  

Docinho Gourmet 
Sabores: brigadeiro de chocolate, brigadeiro de bauni-

lha com amêndoas, beijinho, e nozes 
 R$      1,80  

Fonte: Autora (2022). 

4.1.3 Caracterização do Mercado 

Com o intuito de conhecer melhor os atuais e potenciais clientes do negócio foi 

elaborada uma pesquisa de mercado com foco nos moradores de Petrópolis. O objetivo dessa 

pesquisa foi conhecer melhor as características da clientela, como gênero, faixa etária e bairro 

onde mora, assim como seus hábitos de consumo de doces. A pesquisa obteve 57 entrevistados 

destes apenas 51, moradores de Petrópolis-RJ, realizaram o questionário completo. Foi definida 

uma amostra por conveniência, ou seja, os indivíduos escolhidos não foram selecionados por 

meio de um critério estatístico, uma amostra não probabilística.  

Para entender melhor o hábito de consumo da demanda foi perguntado a frequência e 

dia da semana que geralmente os entrevistados consomem doces. Também foi questionado 

quais as prioridades do cliente na hora de encomendar um doce para sua casa. A pesquisa 

completa encontra-se no Apêndice A. A partir dessas perguntas foi possível chegar as seguintes 

afirmações: 

O público da Amadoces é em sua maioria feminino (68,4%) e possui idade entre 18 e 

34 anos (86%); 
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A maioria dos entrevistados compram bolos apenas em datas festivas (56,9%) como 

festas, aniversários, Natal, Páscoa etc., sendo o final de semana o período mais procurado para 

encomendar; 

Na hora de encomendar um bolo a característica mais relevante é o sabor e em seguida 

a qualidade da matéria-prima; 

O público tem preferência pelo modelo de negócio sob encomenda (70,6%) e receber 

o produto em casa (86,3%). 

Por fim foi perguntado aos entrevistados o que eles mais gostam nos nossos produtos, 

como resultado foi possível ver um feedback muito positivo quanto a qualidade e aparência do 

produto. 

Visto tais resultados entende-se que o empreendimento deve focar nas campanhas de 

datas festivas e continuar com o foco de qualidade 100% na matéria-prima o que proporciona 

um sabor diferenciado dos concorrentes do mercado. Tais concorrentes são docerias que 

funcionam no mesmo modelo de negócio (sob encomenda). 

4.1.4 Demanda 

Para compreender a demanda atual e estimar a demanda futura do empreendimento, 

realizou-se um estudo da demanda da Amadoces durante 5 meses (junho de 2021 à outubro de 

2021). No Apêndice B é possível compreender a quantidade vendida de cada produto por mês 

assim como seu valor. Como o empreendimento confecciona produtos personalizáveis, são 

encontrados por mês alguns itens com valores únicos, pois os mesmos são definidos de acordo 

com a encomenda. 

Atualmente o negócio oferece a opção delivery, onde as próprias empreendedoras 

fazem a entrega no endereço combinado. Essa entrega não gera nenhum lucro, o valor da mesma 

é calculado apenas pelo consumo de gasolina até o endereço escolhido. Na Tabela 05 é 

apresentado consolidado os resultados desse histórico de demanda. 

 

 

 

 

 



33 

Tabela 05 - Histórico de Demanda Consolidado 

Mês Qtd de Vendas Ticket Médio 

Junho 14  R$              70,36  

Julho 15  R$              79,67  

Agosto 18  R$              75,64  

Setembro 17  R$              75,18  

Outubro 19  R$              90,08  

MÉDIA 16,6  R$              78,18  

Fonte: Autora (2022). 

Visto tais dados foi possível perceber que nas condições atuais de funcionamento do 

empreendimento são vendidos uma média de 16,6 produtos por mês com um ticket médio de 

R$78,18 por venda, sem considerar os valores de entrega, totalizando um faturamento médio 

mensal de R$ 1.297,79 nas atuais condições de funcionamento. 

Com a construção da cozinha industrial, possibilitando um espaço próprio para a 

confecção dos produtos, juntamente com o histórico de recusas de encomendas por falta de 

capacidade produtiva relatado pelas empreendedoras, estima-se que o empreendimento consiga 

duplicar as vendas no primeiro mês, resultando numa média de 33,2 vendas. Estudando o 

aumento da demanda nos 5 meses analisados foi possível perceber uma média de 8% de 

aumento de vendas ao mês. Levando em conta esse número, estima-se um aumento de vendas 

de 8% ao mês no primeiro ano e 15% ao ano para os próximos 4 anos. Na Tabela 06 é possível 

entender a demanda estimada mês a mês após a construção da cozinha no primeiro ano.  

Tabela 06 - Demanda estimada Ano 1 

ANO 1 

Jan 33,2 

Fev 35,9 

Mar 38,7 

Abr 41,8 

Mai 45,2 

Jun 48,8 

Jul 52,7 

Ago 56,9 

Set 61,5 

Out 66,4 

Nov 71,7 

Dez 77,4 

TOTAL 630 

Fonte: Autora (2022). 
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Na Tabela 07 é possível visualizar a receita bruta anual estimada para os próximos 5 

anos após a construção da cozinha industrial. 

Tabela 07 - Vendas Projetadas 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Demanda Anual 630 725 833 958 1102 

Ticket Médio 

Mensal 
R$         78,18 R$         78,18 R$         78,18 R$         78,18 R$         78,18 

RECEITA 

BRUTA 
R$  49.258,86 R$  56.647,69 R$  65.144,84 R$  74.916,56 R$  86.154,05 

Fonte: Autora (2022). 

4.2 Estudo de Engenharia e Investimento 

A fim de entender como funciona o processo produtivo do empreendimento e 

compreender como estruturar uma cozinha industrial eficiente para o negócio, foi elaborado um 

fluxograma (Figura 09) que descreve as atividades realizadas para produção de doces do 

empreendimento. 

Figura 09 - Fluxograma Amadoces 

 

Fonte: Autora (2022). 

A partir da compreensão das atividades que serão exercidas na cozinha industrial 

elaborou-se com o apoio de um escritório de arquitetura na cidade de Petrópolis-RJ o layout 
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apresentado na Figura 10. Com um arranjo físico pensado na otimização do processo produtivo, 

o empreendimento conseguirá ter uma melhor rotina de funcionamento assim como um melhor 

uso do espaço. No Apêndice C é possível visualizar o projeto da cozinha ampliado. 

Figura 10 - Projeto Amadoces 

 

Fonte: Autora (2022). 

O projeto apresentado conta com a compra de alguns ativos fixos industriais que 

tornarão a cozinha do empreendimento mais eficiente, assim como a realização de uma pequena 

reforma/obra. Na Tabela 08 a seguir tais ativos são listados juntamente com sua quantidade. 

Todos os valores apresentados foram consultados no mês de dezembro do ano de 2021 em lojas 

online que possuem entrega para a cidade do empreendimento. 

Tabela 08 - Ativos Fixos 

Item Ativo Fixo Categoria Qtd Preço TOTAL 

1 Forno Elétrico Industrial Equipamento 2  R$ 1.799,10   R$     3.598,20  

2 Geladeira de Armazenamento Equipamentos 1  R$ 1.513,51   R$     1.513,51  

3 Refrigerador Expositor Equipamentos 1  R$ 3.699,00   R$     3.699,00  

4 Mesa Bancada de Inox Móveis 1  R$    754,00   R$        754,00  

5 Prateleiras de Armazenamento Móveis 4  R$    539,90   R$     2.159,60  

           R$ 11.724,31  

Fonte: Autora (2022). 

Além de equipamentos e móveis a serem comprados, também será necessária uma 

reforma para tornar real o projeto arquitetônico apresentado anteriormente. Na Tabela 09 são 

descritos os materiais assim como os custos de obra necessários. Os valores apresentados foram 
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consultados em lojas de material de construção situadas na cidade de Petrópolis-RJ no mês de 

dezembro de 2021. 

Tabela 09 - Custos Obra 

Item Obra Preço TOTAL 

1 Paredes de Drywall  R$      68,00   R$        742,56  

2 Bancadas e Prateleiras de Granito  R$    130,00   R$     1.495,00  

3 Cuba para Cozinha  R$    299,00   R$        299,00  

4 Porta de Correr  R$    399,00   R$        399,00  

5 Reforma (Mão de Obra)  R$    200,00   R$     4.350,00  

       R$   7.285,56  

Fonte: Autora (2022). 

Conhecendo tais custos é possível conhecer o valor total necessário para 

implementação da cozinha industrial desejada, R$ 19.009,87. 

4.3 Estudo de Receitas e Desembolsos Operacionais 

Pela grande variedade de produtos, na hora de entender o custo total advindo de um 

período de operação, não se mostrou tão simples olhar o custo de cada produto um a um, visto 

que haverá meses que terão pedidos de tipos diferentes de bolos e docinhos. Para conseguir 

chegar a um valor de custo médio fixo e variável de produção, buscou-se entender como era 

feita a precificação dos produtos pelas empreendedoras. 

O método de precificação adotado no empreendimento pode ser entendido na Equação 

7. É calculado o custo variável de produção do produto (ingredientes), o mesmo é multiplicado 

por três e acrescido de R$10,00, que representa o custo da embalagem. Esse método de 

precificação foi adotado após uma das empreendedoras realizar um curso de confeitaria onde 

esse método foi aconselhado. 

 𝑃𝑉 = (𝐶𝑃 𝑥 3) + 𝐸 (7) 

Onde: 

• PV: Preço de Venda; 

• CP: Custo Variável de Produção; 

• E: Embalagem. 
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Nesse modelo, os custos fixos como: água, luz e gás são incorporados de forma 

imprecisa na operação de multiplicar o custo variável unitário do produto por 3. Dessa forma é 

possível entender a divisão dos custos fixos, variáveis e lucro na Equação 8. 

 (𝐶𝑃 𝑥 3) = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 + 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 (8) 

Onde: 

• CF: Custo Fixo; 

• CV: Custo Variável. 

Usando a mesma lógica do ticket médio, buscou-se encontrar um custo médio por meio 

da Equação 7 e 8 utilizada pelo empreendimento. Se o ticket médio é R$ 78,18, reduzindo R$ 

10,00 de embalagem e multiplicando por 2/3, que representa a parcela de custos, chega-se ao 

valor de R$ 45,46 como custo unitário de produção. A partir disso pode-se elaborar a Tabela 

10 em que entende-se os custos da operação mensalmente. 

Tabela 10 - Custos de Produção 

CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Custo Unitário de Produção  R$ 45,46  

Custo Embalagem  R$ 10,00  

CUSTO MÉDIO VARIÁVEL  R$ 55,46  

Fonte: Autora (2022). 

Conhecendo a demanda estimada assim como o custo médio variável de uma venda é 

possível entender os custos anuais totais do empreendimento na Tabela 11. 

Tabela 11 - Projeção Custos de Produção 

  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Demanda Anual 630 725 833 958 1102 

Custo Médio Mensal  R$        55,46   R$        55,46   R$        55,46   R$        55,46   R$        55,46  

CUSTO TOTAL  R$ 34.939,37   R$ 40.180,28   R$ 46.207,32   R$ 53.138,42   R$ 61.109,18  

Fonte: Autora (2022). 

Por fim, antes da elaboração do fluxo de caixa operacional é necessário entender o 

quanto as empreendedoras gostariam de receber pelo trabalho executado dentro da empresa. 

Como sócias-administradoras do empreendimento a remuneração delas é denominada como 

pró-labore. Estudando o histórico da empresa e os desejos futuros das empreendedoras no 

primeiro ano as mesmas gostariam de ter uma remuneração mínima de R$1.100,00 ao mês com 

aumento de 10% a cada ano nos próximos 5 anos. 



38 

A fim de regularizar o negócio, atualmente informal, as empreendedoras pretendem 

fazer um registro MEI (Microempreendedor Individual). Empreendimentos com faturamento 

anual máximo de R$ 81 mil podem ter a facilidade de se formalizarem e abrirem um CNPJ 

(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) por meio do MEI. Em 2022, entrará em vigor o projeto 

de lei que aumenta o limite de faturamento anual para R$130 mil, sendo possível utilizar o MEI 

durante os 5 anos previstos no projeto. Nessa modalidade é necessário pagar apenas um valor 

fixo mensal chamado de DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). O valor 

cobrado por mês no ano de 2021 é composto por R$ 55,00 (referente ao INSS, 5% de um salário 

mínimo), acrescidos de R$ 1,00 (ICMS em caso de Indústria ou Comércio). Por ano chega-se 

a um total de R$ 672,00 ao ano. 

O meio de comunicação e promoção do empreendimento são as redes sociais então foi 

necessário incluir as despesas com internet e propagandas, com base nos orçamentos 

pesquisados no mês de janeiro de 2022, as mesmas foram estimadas em R$110,00 e R$40,00 

mensalmente, totalizando uma despesa anual de R$ 1.800,00.  

Consolidando os estudos já apresentados é possível elaborar o Fluxo de Caixa Livre 

do projeto desde o ano 0 até o ano 5, Tabela 12. O mesmo apresenta o Fluxo de Caixa 

Operacional adicionando o Fluxo de Caixa de Investimento, como visto na literatura. 

Tabela 12 - Fluxo de Caixa Livre  

 

Fonte: Autora (2022). 

4.4 Estudo de Financiamento 

Desde a Páscoa de 2021, as empreendedoras veem investindo parte dos lucros em 

fundos de investimentos, com isso as mesmas pretendem utilizar capital próprio como fonte de 

recurso para investir os R$ 19.009,87 necessários. Esse valor já é existente e por esse motivo 

tornará possível o investimento completo no Ano 0 da operação. Para continuar sempre tendo 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receita Bruta (+) - 49.258,86R$     56.647,69R$     65.144,84R$     74.916,56R$     86.154,05R$     

MEI (-) - 672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          

Receita Líquida (=) - 48.586,86R$     55.975,69R$     64.472,84R$     74.244,56R$     85.482,05R$     

Custos Fixos e Variáveis (-) - 34.939,37R$     40.180,28R$     46.207,32R$     53.138,42R$     61.109,18R$     

Pró-labore (-) - 26.400,00R$     29.040,00R$     31.944,00R$     35.138,40R$     38.652,24R$     

Lucro Bruto (=) - 12.752,52-R$     13.244,59-R$     13.678,48-R$     14.032,26-R$     14.279,37-R$     

Despesas (-) - 1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       

Lucro Líquido (=) - 14.552,52-R$     15.044,59-R$     15.478,48-R$     15.832,26-R$     16.079,37-R$     

Investimento (-) 19.009,87R$     - - - - -

Fluxo de Caixa Líquido 19.009,87-R$     14.552,52-R$     15.044,59-R$     15.478,48-R$     15.832,26-R$     16.079,37-R$     
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um fundo para investir em equipamentos e utensílios, a cultura das empreendedoras de 

guardar/investir parte dos lucros continuará. 

Visto que o recurso que será utilizado para o investimento atualmente nos fundos de 

investimentos em que se situam rendem 7% ao ano, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) a 

ser utilizada nos cálculos de viabilidade será 7% ao ano, um retorno acima desde torna o capital 

mais atrativo do que onde o recurso está rendendo atualmente.  

4.5 Avaliação de Viabilidade Econômico-Financeira 

4.5.1 Indicadores Financeiros 

A fim de analisar a viabilidade econômico-financeira da construção da cozinha 

industrial foi realizado o cálculo dos seguintes Indicadores Financeiros: VPL, TIR, IL e 

Payback. Para alguns indicadores é necessário um valor para fins comparativos denominada 

TMA (Taxa Mínima de Atratividade), foi escolhida a taxa de retorno que o dinheiro que será 

utilizado está no momento, 7% ao ano.  

O cálculo dos indicadores financeiros escolhidos é possível a partir dos resultados do 

Fluxo de Caixa Livre apresentado anteriormente. O mesmo apresentou resultados negativos ao 

longo dos 5 anos, resultado decorrente de altos valores de desembolsos em comparação a receita 

projetada, resultando uma resposta negativa em todos os indicadores calculados. 

Tabela 13 - Cálculo dos Indicadores Financeiros 

Investimento Inicial R$       19.009,87   

TMA 7% ao ano  

    

Ano Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado 

0 -R$       19.009,87 -R$ 19.009,87 -R$ 19.009,87 

1 -R$       14.552,52 -R$ 13.600,48 -R$ 32.610,35 

2 -R$       15.044,59 -R$ 13.140,53 -R$ 45.750,88 

3 -R$       15.478,48 -R$ 12.635,05 -R$ 58.385,94 

4 -R$       15.832,26 -R$ 12.078,35 -R$ 70.464,29 

5 -R$       16.079,37 -R$ 11.464,37 -R$ 81.928,66 
    

Indicador Resultado  

VPL -R$ 81.928,66 INVIÁVEL  

TIR - INVIÁVEL  

IL - INVIÁVEL  

Payback 

Descontado 
Superior a 5 anos INVIÁVEL  

Fonte: Autora (2022). 
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4.6 Cenários Alternativos 

Levando em conta os parâmetros definidos no projeto, chegou-se a um resultado 

inviável. Visando encontrar maneiras de tornar o projeto viável, foi idealizado 2 cenários 

alternativos, calculados seus fluxos de caixa livre e os indicadores de viabilidade para cada 

cenário. 

4.6.1 Cenário Alternativo 1 

Primeiramente foram realizados os cálculos considerando apenas um pró-labore, ou 

seja, como se apenas uma das empreendedoras recebesse pelo trabalho realizado e a outra 

apenas retiraria sua parte dos lucros. Fazendo esse cálculo chegou-se a um fluxo de caixa livre 

com resultados positivos a partir do 3 ano de funcionamento do empreendimento.  

Tabela 14 - Fluxo de Caixa Livre Cenário Alternativo 1 

 

Fonte: Autora (2022). 

A partir dos valores obtidos do fluxo de caixa livre forma calculados novamente os 

indicadores financeiros estudados: VPL, TIR, IL e Payback, considerando novamente uma 

TMA de 7% ao ano. Apesar de uma melhora nos valores do fluxo de caixa livre ainda não foi 

possível chegar a um resultado positivos dos indicadores financeiros. 

 

 

 

 

 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receita Bruta (+) - 49.258,86R$     56.647,69R$     65.144,84R$     74.916,56R$     86.154,05R$     

MEI (-) - 672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          

Receita Líquida (=) - 48.586,86R$     55.975,69R$     64.472,84R$     74.244,56R$     85.482,05R$     

Custos Fixos e Variáveis (-) - 34.939,37R$     40.180,28R$     46.207,32R$     53.138,42R$     61.109,18R$     

Pró-labore (-) - 13.200,00R$     14.520,00R$     15.972,00R$     17.569,20R$     19.326,12R$     

Lucro Bruto (=) - 447,48R$          1.275,41R$       2.293,52R$       3.536,94R$       5.046,75R$       

Despesas (-) - 1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       

Lucro Líquido (=) - 1.352,52-R$       524,59-R$          493,52R$          1.736,94R$       3.246,75R$       

Investimento (-) 19.009,87R$     - - - - -

Fluxo de Caixa Líquido 19.009,87-R$     1.352,52-R$       524,59-R$          493,52R$          1.736,94R$       3.246,75R$       
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Tabela 15 - Cálculo dos Indicadores Financeiros Cenário Alternativo 1 

Investimento Inicial  R$       19.009,87     

TMA 7% ao ano  

    

Ano Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado 

0 -R$       19.009,87  -R$ 19.009,87 -R$ 19.009,87 

1 -R$         1.352,52  -R$ 1.264,03 -R$ 20.273,90 

2 -R$           524,59  -R$ 458,20 -R$ 20.732,10 

3  R$            493,52  R$ 402,86 -R$ 20.329,25 

4  R$         1.736,94  R$ 1.325,11 -R$ 19.004,14 

5  R$         3.246,75  R$ 2.314,89 -R$ 16.689,26 

    

Indicador Resultado  

VPL -R$ 16.689,26 VIÁVEL  
TIR -26% VIÁVEL  
IL 0,20 VIÁVEL  

Payback 

Descontado 
Superior a 5 anos VIÁVEL 

 

Fonte: Autora (2022). 

Chegou-se a um VPL negativo, uma TIR inferior a 7%, um Índice de Lucratividade 

menor que 1 e um payback superior a 5 anos. Novamente um resultado negativo para o projeto, 

apresentando resultados que demonstram um projeto não atrativo de ser investido 

4.6.2 Cenário Alternativo 2 

O segundo cenário estudado não leva em conta o pagamento do pró-labore para 

nenhuma das empreendedoras, nesse caso, elas tirariam proventos apenas dos lucros do 

empreendimento. Nesse cenário foi possível obter um fluxo de caixa livre com resultados 

operacionais positivos desde o primeiro ano. 

Tabela 16 - Fluxo de Caixa Livre Cenário Alternativo 2 

 

Fonte: Autora (2022). 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receita Bruta (+) - 49.258,86R$     56.647,69R$     65.144,84R$     74.916,56R$     86.154,05R$     

MEI (-) - 672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          672,00R$          

Receita Líquida (=) - 48.586,86R$     55.975,69R$     64.472,84R$     74.244,56R$     85.482,05R$     

Custos Fixos e Variáveis (-) - 34.939,37R$     40.180,28R$     46.207,32R$     53.138,42R$     61.109,18R$     

Pró-labore (-) - -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                

Lucro Bruto (=) - 13.647,48R$     15.795,41R$     18.265,52R$     21.106,14R$     24.372,87R$     

Despesas (-) - 1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       1.800,00R$       

Lucro Líquido (=) - 11.847,48R$     13.995,41R$     16.465,52R$     19.306,14R$     22.572,87R$     

Investimento (-) 19.009,87R$     - - - - -

Fluxo de Caixa Líquido 19.009,87-R$     11.847,48R$     13.995,41R$     16.465,52R$     19.306,14R$     22.572,87R$     
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Calculando os indicadores financeiros propostos foi possível chegar a um resultado 

100% positivo em todos eles. Com um VPL positivo de R$ 48.550,15, possibilitando um TIR 

de 70%, superior a TMA proposta e um índice de lucratividade de 3,55. O projeto levando em 

conta o cenário sem o pagamento do pró-labore mostra-se viável e com um retorno de um pouco 

menos que 1 ano e 8 meses.  

Tabela 17 - Cálculo dos Indicadores Financeiros Cenário Alternativo 2 

Investimento Inicial  R$       19.009,87     

TMA 7% ao ano  

    

Ano Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado 

0 -R$       19.009,87  -R$ 19.009,87 -R$ 19.009,87 

1  R$       11.847,48  R$ 11.072,41 -R$ 7.937,46 

2  R$       13.995,41  R$ 12.224,13 R$ 4.286,67 

3  R$       16.465,52  R$ 13.440,77 R$ 17.727,44 

4  R$       19.306,14  R$ 14.728,57 R$ 32.456,01 

5  R$       22.572,87  R$ 16.094,14 R$ 48.550,15 

    

Indicador Resultado  

VPL R$ 48.550,15 VIÁVEL  
TIR 70% VIÁVEL  
IL 3,55 VIÁVEL  

Payback 

Descontado 
1,65 VIÁVEL 

 

Fonte: Autora (2022). 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo principal do presente estudo foi projetar e avaliar a viabilidade da 

construção de uma cozinha industrial do micro empreendimento nominado Amadoces Cakes 

localizado na cidade de Petrópolis-RJ. Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o 

aprofundamento dos métodos e conceitos presentes nos projetos de viabilidade financeira e na 

engenharia econômica.  

Após pesquisas optou-se por adaptar a estrutura básica proposta por Correia Neto 

(2009) para elaboração e avaliação de projetos de investimentos. A partir dessa estrutura básica 

foi desenvolvido um estudo de Mercado, de Engenharia, de Receitas e Desembolsos 

Operacionais e de Financiamento. Com a elaboração desses estudos foi possível consolidar o 

Fluxo de Caixa Livre do empreendimento projetado em 5 anos e por fim calcular os indicadores 

financeiros: VPL, TIR, IL e Payback. 

Como mostrado no estudo de mercado, a clientela é maior em datas festivas, logo, 

deve-se sempre se preparar com antecedência para essas datas, promovendo campanhas, 

incluindo produtos que sejam característicos dessa época, a fim de ganhar mais demanda e ser 

conhecido por mais clientes.  

Ao desenvolver um projeto arquitetônico junto a um escritório de arquitetura da cidade 

de Petrópolis-RJ, foram contabilizados todos os ativos a serem comprados assim como os custos 

com a reforma, totalizando um investimento de R$ 19.009,87. O capital a ser usado para o 

investimento será próprio e rende atualmente 7% ao ano nos fundos de investimentos das 

empreendedoras. Visto isso a TMA definida para o estudo de viabilidade foi 7% ao ano. 

Após o cálculo do Fluxo de Caixa Livre do empreendimento considerando todos os 

custos e despesas do mesmo foi possível observar que este possui resultados anuais negativos, 

ou seja, não há retorno financeiro após descontar os desembolsos realizados das receitas obtidas 

nos padrões definidos. Por conta disso o projeto se mostra inviável em todos os indicadores 

apresentados. Pensando em maneiras para aumentar as receitas e diminuir os custos é 

interessante levar em conta um aumento do preço de venda e um melhor cálculo dos custos, 

principalmente dos fixos, visto que estes foram feitos através de uma estimativa pelo cálculo 

do preço de venda praticado pelo empreendimento. 

Por conta do resultado negativo foram idealizados outros dois cenários a fim de 

observar se seria possível ser viável o projeto. O primeiro considerou o pagamento de um pró-
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labore e o segundo nenhuma remuneração às proprietárias, elas tirariam proventos apenas dos 

lucros do empreendimento. Apenas o segundo cenário mostrou-se viável financeiramente. 

Algumas limitações foram encontradas ao longo do estudo como a necessidade do uso 

do ticket médio e o cálculo do custo variável e fixo a partir da conta de precificação utilizada 

atualmente no negócio. Além disso, não foram considerados os aumentos de preço dos 

ingredientes, bem como o aumento da conta de luz e do botijão de gás, assim como não foi 

considerado um aumento no valor do ticket médio ao longo de 5 anos. Sugere-se um estudo da 

gestão dos custos do negócio, procurando conhecer todos os custos fixos e variáveis recorrentes 

de cada produto, para um melhor cálculo e precisão dos custos assim como uma melhor 

precificação dos produtos nos próximos anos. 

Nos cálculos de arrecadação da taxa DAS para a regularização do MEI não foram 

considerados os aumentos que podem ocorrer ao longo dos 5 anos, visto que o DAS é composto 

pela contribuição do INSS, que é calculado 5% do salário-mínimo do ano, mais R$1,00. 

Conforme houver aumento do salário-mínimo haverá aumento da taxa DAS. 

Um estudo de viabilidade econômico-financeira pode ajudar empreendedores a tomar 

decisões fundamentadas e mais seguras. O presente estudo trouxe mais segurança para as 

empreendedoras na decisão de expandir o negócio e investir em um local próprio para a 

produção do empreendimento, além de alertar a necessidade de uma melhor gestão dos custos 

do empreendimento, para que assim contorne a situação e melhore o retorno financeiro do 

empreendimento. 
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APÊNDICE A – Resultados Pesquisa de Mercado 

Bloco 1 

Pergunta 1: Qual a sua idade? 

 

Pergunta 2: Qual o seu gênero? 

 

Pergunta 3: Mora em Petrópolis? 
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Bloco 2 (apenas moradores de Petrópolis) 

Pergunta 4: Qual bairro você mora? 

 

Pergunta 5: Com que frequência você e sua família costumam comprar bolos e docinhos? 

 

Pergunta 6: Para qual dia da semana você costuma encomendar bolos e doces? 
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Pergunta 7: Em quais ocasiões você e sua família costuma pedir bolos e doces? 

 

Pergunta 8: Quando procura encomendar bolos o que mais leva em conta? (Coloque os 

itens a seguir em ordem de prioridade) 

 

Pergunta 9: Na hora de encomendar bolos você prefere: 
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Pergunta 10: Na hora de receber seu produto você prefere: 

 

Pergunta 11: Qual modelo de negócio você prefere: 
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APÊNDICE B – Histórico de Vendas Amadoces 

Mês Nº Data Produto  Preço por Item  Qtd.  Total  Ticket Médio 

Ju
n

h
o
 

1 01/06/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

 R$    70,36  

2 03/06/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

3 08/06/2021 Bolo Limão 15cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

4 11/06/2021 

Bolo Bem Casado 

20cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

5 13/06/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

6 19/06/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

7 19/06/2021 

Bolo Creme de 

Ovos 20cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

8 19/06/2021 Bolo Limão 15cm  R$          50,00  1  R$         50,00  

9 19/06/2021 

Bolo Maracujá 

20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

10 25/06/2021 

Bolo Chocolate 

Brigadeiro 20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

11 26/06/2021 Bolo Nozes 15cm  R$          70,00  1  R$         70,00  

12 26/06/2021 Bolo Limão 20cm  R$          70,00  1  R$         70,00  

13 29/06/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

14 29/06/2021 

Torta de Limão 

24cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

Ju
lh

o
 

1 01/07/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          70,00  1  R$         70,00  

 R$    79,67  

2 02/07/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

3 03/07/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

4 03/07/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

5 05/07/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

6 06/07/2021 

Bolo Bem Casado 

20cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

7 11/07/2021 

Bolo Maracujá 

20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

8 14/07/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

9 21/07/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

10 30/07/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

11 31/07/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  20  R$         80,00  

12 31/07/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  20  R$         80,00  

13 31/07/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

14 31/07/2021 Docinho Brigadeiro  R$            1,50  40  R$         60,00  
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15 31/01/1900 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  
A

g
o

st
o

 

1 01/08/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

 R$    75,64  

2 06/08/2021 

Cupcake Tradicio-

nal  R$            3,50  15  R$         52,50  

3 06/08/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

4 07/08/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

5 08/08/2021 

Bolo Bem Casado 

20cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

6 08/08/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

7 10/08/2021 Bolo Frutas 20cm  R$        110,00  1  R$       110,00  

8 11/08/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  10  R$         40,00  

9 12/08/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  6  R$         24,00  

10 12/08/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$        100,00  1  R$       100,00  

11 14/08/2021 

Bolo Chocolate 

com Ovos 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

12 21/08/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

13 25/08/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 25cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

14 27/08/2021 

Bolo Prestígio 

15cm  R$          70,00  1  R$         70,00  

15 28/08/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

16 28/08/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 15cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

17 28/08/2021 Bolo Cenoura 15cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

18 28/08/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

S
et

em
b

ro
 

1 02/09/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

 R$    75,18  

2 04/09/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

3 04/09/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  10  R$         40,00  

4 04/09/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

5 06/09/2021 

Bolo Prestígio 

15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

6 08/09/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

7 10/09/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

8 10/09/2021 Docinho Morango  R$            1,33  30  R$         40,00  

9 12/09/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 20cm  R$          70,00  1  R$         70,00  

10 16/09/2021 

Bolo Diet Decorado 

20cm  R$        150,00  1  R$       150,00  

11 16/09/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  2  R$           8,00  

12 20/09/2021 

Bolo Chocolate 

20cm  R$        100,00  1  R$       100,00  

13 24/09/2021 

Bolo Bem Casado 

20cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

14 25/09/2021 

Bolo Morango c/ 

Chocolate 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

15 26/09/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  50  R$       200,00  



57 

16 26/09/2021 

Torta de Limão 

24cm  R$          45,00  1  R$         45,00  

17 30/09/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          50,00  1  R$         50,00  

O
u

tu
b

ro
 

1 02/10/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

 R$    90,08  

2 07/10/2021 

Bolo Morango c/ 

Brigadeiro 20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

3 08/10/2021 

Bolo 3 andares 

20cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

4 08/10/2021 Docinhos Morango  R$            1,33  60  R$         80,00  

5 09/10/2021 Bolo Limão 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

6 10/10/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

7 10/10/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  6  R$         24,00  

8 12/10/2021 Bolo Limão 20cm  R$          80,00  1  R$         80,00  

9 12/10/2021 

Cupcake Tradicio-

nal  R$            3,50  10  R$         35,00  

10 13/10/2021 

Bolo Decorado 

15cm  R$          90,00  1  R$         90,00  

11 14/10/2021 Bolo Limão 15cm  R$          60,00  1  R$         60,00  

12 16/10/2021 

Bolo Decorado 

25cm  R$        180,00  1  R$       180,00  

13 16/10/2021 Docinhos Gourmet  R$            1,80  100  R$       180,00  

14 16/10/2021 Bem Casado  R$            3,00  30  R$         90,00  

15 17/10/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  15  R$         60,00  

16 18/10/2021 

Cupcake Tradicio-

nal  R$            3,50  15  R$         52,50  

17 23/10/2021 

Bolo Decorado 

20cm  R$        130,00  1  R$       130,00  

18 27/10/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  30  R$       120,00  

19 29/10/2021 Cupcake Decorado  R$            4,00  20  R$         80,00  

MÉDIA 16,6            R$    78,18  
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APÊNDICE C – Planta Baixa Cozinha Industrial Amadoces 

 

 


