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Apresentação
Este plano de negócios apresentado refere-se à estruturação de uma microempresa
individual que prestará serviços de consultoria de viagens com o objetivo de oferecer serviços
diferenciados de planejamento detalhado de roteiro de viagem. Serão oferecidos serviços que
vão desde a definição do destino que mais se adequa ao perfil e expectativas do cliente à
gestão de reservas e suporte durante a viagem.

1 - Sumário Executivo
1.1 - Principais pontos do Plano de Negócio:
A AN Viagens Planejadas é uma empresa prestadora de serviços de consultoria de viagens
que oferecerá inicialmente os serviços de consultoria para criação e customização de roteiros
de viagens, definição de destinos, gerenciamento e emissão de reservas de serviços de
viagens.
O perfil principal de clientes a serem atendidos é de residentes do município do Rio de
Janeiro, com hábitos de viagens que fogem dos pacotes triviais oferecidos pelas principais
operadoras do mercado. Esse viajante procura por roteiros mais específicos e novas
experiências, porém não possui tempo ou disposição para a customização de suas viagens, ou
se sente inseguro diante do grande número de informações pertinentes aos destinos existentes
no mercado, principalmente o virtual.
A empresa não possui sede física e sua atuação se dará no ambiente virtual, podendo
eventualmente haver atendimento direto aos clientes através de reuniões presenciais ou online. A empresa fará sua divulgação através das mídias sociais, site, blog e utilizará estratégias
de marketing de conteúdo para geração e fidelização de público. A AN Viagens Planejadas
será formada por um microempreendedor individual e seu capital inicial será de R$ 4.600,00.
É esperado que a empresa tenha o retorno deste investimento em até 17 meses.
1.2 – Dados do empreendimento:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Aline de Jesus Nascimento 06322684680.
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NOME FANTASIA: AN Viagens Planejadas

A empresa será formada por um microempreendedor individual com todas as atribuições
específicas dentro de sua área de atuação e conforme os serviços prestados pela empresa.
A AN Viagens Planejadas terá sede virtual para suas atividades, onde lançará sua
campanha e manterá este, como principal canal de relacionamento com seus clientes.

2 – Dados da Empresa
2.1 - Dados dos Empreendedores:
Aline de Jesus Nascimento
Endereço: Rua Pontes Correia, 40, ap. 403 – Andaraí – Rio de Janeiro / RJ

Atribuições:
Microempreendedor individual responsável pela gestão financeira, administrativa e
operacionalização dos serviços de consultorias de viagens. Não deverá cumprir carga horária
de trabalho regular na empresa pois o atendimento será virtual. Fará também, eventualmente,
visitas e reuniões com os clientes para quem estiver prestando assessoria.

HISTÓRICO ACADÊMICO

MBA em Gestão de Serviços (UFF - Universidade Federal Fluminense) -cursando
Graduação em Turismo (Unifaminas)
Técnico em Contabilidade (EM Drª Maria da Conceição de Oliveira Ribeiro)
Inglês intermediário (Wise Up – cursando)
Sabre-Tarifa, reserva, emissão (CIETH – cursando)
Básico de reservas e tarifas (Amadeus -Online)
Programa Especialista em Canadá (Comissão Canadense de Turismo)
Como vender mais e melhor (SEBRAE)
Crediarista Faturista (SENAC)
Auxiliar de Escritório (SENAC)
Word, Excel, Power Point, Outlook
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2.2 - Missão, Visão e Valores:

Missão: Proporcionar experiências inesquecíveis por meio de viagens planejadas e
customizadas de acordo com o perfil de cada viajante.

Visão: Se tornar referência no planejamento de viagens no município do Rio de Janeiro e
região oferecendo soluções inovadoras e exclusivas aos viajantes, excedendo suas
expectativas.

Valores: Profissionalismo;
Ética;
Qualidade na prestação de serviços;
Comprometimento.

2.3 - Setores de atividade:
A AN Viagens Planejadas é uma empresa com atuação no mercado de serviços,
especificamente na área de Turismo. A empresa oferece serviços de consultoria especializada
para elaboração de roteiros de viagens personalizados, operacionalização de reservas e
emissões de serviços turísticos diversos. Os serviços serão prestados por profissional com
especialização na área de turismo e experiência no mercado de agenciamento de viagens,
além de conhecimento técnico e habilidade para direcionar as atividades ligadas ao negócio.
Os principais serviços oferecidos pela empresa serão:


Consultoria de viagens;



Elaboração de roteiros personalizados de acordo com o perfil do cliente;



Reservas e emissões de serviços turísticos.
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Áreas de Competências: (Resumo):

Empreendedor

Atividade

Competência

Empreendedor

-Consultoria para planejamento de

-Identificação do perfil do

roteiros,

viajante;

definição

de

destino.

Gestão e emissão de reserva;
-Criação

de

roteiro

-Gestão operacional, financeira e

personalizado de acordo

administrativa da empresa.

com o perfil identificado;

-Gerenciamento e emissão
de reservas de serviços de
viagens

pertinentes

ao

roteiro de proposto;

- Gestão operacional da
empresa;

-Gestão administrativa e
financeira da empresa.

2.4 - Forma Jurídica:
Microempreendedor Individual (MEI)
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2.5 - Enquadramento tributário:

Impostos (MEI)

R$52,70

INSS

R$47,70

ISS

R$ 5,00

2.6 - Capital Social:
Aline de Jesus Nascimento

2.7 - Fonte de Recurso:
Capital Próprio.

R$ 4.600,00

100%
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3 - Análise de Mercado
3.1 – Estudo dos clientes:
O mercado alvo da AN Viagens Planejadas inicialmente abrangerá homens e mulheres
de 30 a 50 anos, potenciais viajantes, mas que não estejam em busca de roteiros inflexíveis
dos pacotes de viagens mais comuns encontrados no mercado. Essas pessoas compõem uma
demanda por serviço personalizado, que possa proporcionar experiência única de acordo com
o seu perfil, além de não disporem de tempo para o planejamento detalhado de suas viagens
ou se sentirem inseguras diante da gama de informações possíveis de serem encontradas sobre
um determinado destino no momento da formatação de um roteiro.
Após a rápida popularização da internet que facilitou o acesso do viajante a serviços
como o de reservas de passagens aéreas e hotéis, o mercado de agenciamento passa por um
período de grandes mudanças. O viajante de hoje procura por um serviço diferenciado e
inovador, roteiros exclusivos e experiências de viagem fora do comum. De acordo com o
Boletim de Tendência – Turismo divulgado pelo SEBRAE em 2014, 84% dos viajantes
brasileiros consultam até 10 fontes de informações ao iniciar o planejamento de uma viagem,
e 47% planejam e compram suas viagens através de seus sites e smartphones. O estudo
destaca também que este público prioriza a busca pelo melhor serviço com relação ao custo x
benefício.
Nessa nova realidade o agenciamento de viagens tende a se transformar em consultoria
que passa a oferecer serviços de acordo com o perfil de cada cliente, suas necessidades e
expectativas. A AN Viagens Planejadas inicia no mercado para atender a essa demanda,
buscando ser referência em planejamento de viagens.

3.2 - Estudo dos concorrentes:
São identificados como concorrentes da AN Viagens Planejadas empresas que prestam
serviços de montagens de roteiros de viagens personalizados na cidade do Rio de Janeiro ou
em outras áreas do país por meio de atendimento on-line, possibilitando o maior alcance do
público.
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Algumas dessas empresas são antigas agências convencionais que se reposicionaram e
contam com a expertise de profissionais em viagens com vasta experiência e com maior
facilidade de prospecção de clientes dado seu histórico no mercado.
Outro perfil de concorrente identificado são os bloggers de viagens, que, após se
destacarem como influenciadores digitais, entraram no mercado de consultoria oferecendo
serviços de planejamento de roteiros baseados nos conhecimentos adquiridos em viagens
descritas em seus blogs.
Além desses, outra forma de concorrência pode ser identificada no Airbnb, que
recentemente lançou serviço de planejamento de viagens onde os hóspedes podem contar com
reservas em diversos serviços, desde refeições a passeios exclusivos que proporcionam ao
viajante a experiência de vida do habitante local.

Quadro comparativo da concorrência:

Empresa/Atributos

Qualidade

Preço

Atendimento

AN Viagens Planejadas

desconhecida

R$ 30,00/por dia de roteiro

Desconhecido

Staff One Tour

Excelente

R$175,00/roteiro de até 5 dias

Excelente

Plot

Excelente

R$35,00/ por dia de roteiro

Excelente

Blog: Iza pelo mundo

Bom

U$180,00/roteiro de até 6 dias

Bom

3.3 - Estudo dos fornecedores:
Para a implementação da AN Viagens Planejadas no mercado e posteriormente a
manutenção de seu funcionamento foram identificados fornecedores que atuarão desde os
processos pré-operacionais, como o caso de máquinas e equipamentos, até a realização dos
serviços entregues aos clientes. Para a prestação de serviços de montagem de roteiros e
definição de destinos não há necessidade de fornecedores diretos. Para a realização do serviço
de gestão de reservas optou-se por uma host agengy, que consiste em uma agência
intermediadora que reúne uma gama de fornecedores em um único sistema.
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Quadro de estudo dos fornecedores:

Descrição
Material de
Escritório
Maquinas e
equipamentos
Criação de Site
Material de
Divulgação

Fornecedor
Kalunga
Americanas.
com
Agência do
Site
Gráfica
Maracanã

Internet e telefone Vivo-GVT
Propaganda
(Impulsionamento) Facebook
Casa do
Host Agency
Agente

Preço

Condições Prazo de
de pagto entrega Localização

R$50,00

A vista

1 dia

Rio de Janeiro

R$2200,00

A vista

10 dias

Rio de Janeiro

R$500,00

30 dias

30 dias

Rio de Janeiro

R$200,00

30 dias

30 dias

Rio de janeiro

R$300,00

30 dias Imediato

Rio de Janeiro

R$130,00

30 dias Imediato

Rio de Janeiro

10 dias Imediato

Rio de Janeiro

2% /tarifa
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4 - Plano de Marketing
O plano de marketing a seguir apresenta os principais serviços oferecidos pela AN
Viagens Planejadas, sua estrutura de funcionamento e todas as ações e estratégias de
divulgação, com objetivo de iniciar no mercado. Apresenta também as ações de marketing
para consolidação da marca no mercado a longo prazo. Abaixo os tópicos que compõem o
plano de marketing:
4.1 - Descrição dos principais Serviços oferecidos pela AN Viagens Planejadas:
4.1.1 - Consultoria em Planejamento de Roteiros:
A proposta para consultoria em planejamento de roteiros consiste na elaboração de
planos de viagens personalizados de acordo com o perfil de cada cliente, com o objetivo de
entregar um serviço que comtemple o planejamento de cada momento e detalhe da viagem ao
destino escolhido. O serviço levará em consideração, preferências, hábitos e desejos, além do
orçamento de cada viajante.

Para a execução da prestação deste serviço será seguida a seguinte metodologia:


Identificação do perfil do viajante (preferências, hábitos);



Identificação das expectativas do viajante quanto a viagem e destino escolhidos;



Identificação das possibilidades orçamentárias do viajante;



Criação de roteiro com o dia a dia de viagem, incluindo todas as informações referentes
ao destino, desde transporte e hospedagem à clima previsto, restaurantes, calendário de
eventos, entre outras especificidades;



Adaptação do roteiro proposto ao orçamento estabelecido do viajante.

4.1.2 - Consultoria para definição de destino

A consultoria para definição de destino consiste em um serviço que pode ser realizado
junto ao planejamento de roteiro ou de forma independente. Este serviço tem como objetivo
oferecer auxílio na definição do roteiro a ser visitado. Ideal para pessoas que desejam viajar,
porém ainda não identificaram o destino de preferência ou tem dúvidas entre diversas opções.
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Assim como a proposta anterior, este serviço também levará em consideração, preferências,
hábitos e desejos, como também o orçamento disponível de cada viajante.
4.1.3 – Gerenciamento e emissão de reservas de serviços de viagens:
Engloba todo a realização de reservas, emissão e gestão de todos os serviços pertinentes ao
roteiro de viagem proposto. São serviços comuns oferecidos pelas agências de viagens e
turismo convencionais que será oferecido pela AN Viagens Planejadas como opcional.
Serão oferecidos aos clientes os seguintes serviços:


Emissão de passagens aéreas;



Emissão de bilhetes marítimos;



Emissão de bilhetes de ferroviários;



Reservas de hotéis;



Transfers;



Reservas de tours privativos e regulares;



Locação de carros;



Reservas em restaurantes;



Emissão de ingressos de espetáculos e demais atrações no destino visitado;



Emissão de seguro viagem;



Gerenciamento de todas as reservas referentes ao roteiro;



Suporte durante toda a realização do roteiro.

4.2 - Ações para divulgação da AN Viagens Planejadas:
Para a introdução da AN Viagens Planejadas no mercado foram definidas ações em
mídias digitais, pois requerem baixo investimento e possibilitam grande alcance do público
alvo.
4.2.1 – Marketing Digital
A importância do marketing digital para o desenvolvimento das empresas está mais que
consolidada dado que o ambiente da internet proporciona inúmeras oportunidades de
divulgação do negócio e alcance do público alvo. No mercado de viagens e turismo a
evolução digital é o principal fator responsável pelas mudanças ocorridas. Os clientes
consumidores de serviços antes demandantes de agências de viagens e turismo, atualmente

15

encontram com facilidade a oferta desses serviços em computadores e celulares. As empresas
atuantes nesse mercado buscam cada vez mais utilizar toda essa modernização e capacidade
influenciadora que mundo digital dispõe em seus diversos canais de informações.
A AN Viagens Planejadas irá operar sem sede física e concentrará suas ações no
ambiente virtual. Como canais utilizados para essas ações foram definidos o site, o e-mail
marketing e as redes sociais Facebook e Instagram.

4.2.2-Planejamento e-mail Marketing
O e-mail marketing é uma das estratégias mais antigas usadas no marketing digital. É uma
ferramenta de contato direto com o cliente que usada de forma segmentada e direcionada pode
trazer resultados consistentes no engajamento do público-alvo. A AN Viagens Planejadas fará
uso do e-mail marketing associado ao blog através de envio de newsletter, divulgando para o
público inscrito os conteúdos publicados na página, mantendo assim um relacionamento
constante.

Objetivos:
Criar uma rede de relacionamento com o público inscrito a fim de proporcionar
engajamento através de conteúdo específico, transformando-os em clientes. Manter
relacionamento com clientes e fidelizá-los.

Vantagens:


Engajamento do público-alvo;



Promoção de conteúdo;



Manutenção de rede de relacionamento com clientes.

Público-alvo:
Público inscrito através do blog interessados nos conteúdos relacionados diretamente com
viagens e afins.

4.2.3-Planejamento Mídias Sociais


Facebook
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O Facebook é a mídia social mais popular do mundo e atualmente conta com mais de 2
bilhões de usuários em todo planeta, de acordo com anuncio feito pelo seu fundador Mark
Zuckerberg em junho de 2017. Mais que uma rede social, o Facebook se firmou com uma
poderosa ferramenta de marketing usada pelas empresas para aumentar a visibilidade e captar
novos públicos. A AN Viagens Planejadas optou pelo uso do Facebook também por permitir
grande interação com o usuário, criando opções de comunicação como os comentários e
mensagens privadas, além de avaliações do público, curtidas e compartilhamentos, que fazem
aumentar o alcance da fanpage.

Objetivos:
Criar rede de contatos com clientes, fornecedores, parceiros e seguidores que se
interessem por conteúdo relacionado a viagens que, associado ao site e ao blog, busca
aumentar a visibilidade da empresa no mundo virtual.

Vantagens:


Capacidade de atingir o público-alvo de maneira eficaz;



Interatividade com o público-alvo dentro da mídia social;



Monitoramento e controle do alcance e popularidade da empresa na rede.

Público-alvo:
Pessoas interessadas em conteúdos relacionados a viagens como dicas, preparação,
destinos e etc. Inicialmente será trabalhado um raio de alcance dentro do município do Rio de
Janeiro e posteriormente, com a consolidação da marca no mercado, haverá aumento gradual
nos investimentos para um maior alcance de público-alvo.


Instagram

O Instagram vem se popularizando cada vez mais entre os usuários brasileiros e se
firmando também como uma importante ferramenta do marketing digital. A AN Viagens
Planejadas escolheu também fazer uso de conta no Instagram por ser uma mídia de social
simples e com foco na imagem, importante para a divulgação de conteúdo relacionados a
produtos turísticos.
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Objetivos:
Aliado ao Facebook a conta da AN Viagens Planejadas no Instagram também tem o
objetivo de criar uma rede de seguidores para disseminação da marca além de uma interação
com clientes através das hastags exclusivas criadas pela empresa que transformam as viagens
de seus clientes em ações de marketing espontâneo publicadas na rede.

Vantagens:


Capacidade de atingir um grande público de seguidores com perfil pretendido pela
empresa;



Interatividade com o público através das hastags exclusivas, fazendo das viagens dos
clientes uma estratégia para atingir mais público.

Público-alvo:
Pessoas interessadas em conteúdos principalmente imagens relacionadas a viagens, destinos e
curiosidades.

4.3- Marketing de Conteúdo

O marketing de conteúdo é um método que se baseia na entrega de conteúdo de interesse
ao um determinado público. O foco não é produto ou o serviço em si, mas sim a consolidação
da marca através de temas que sejam relevantes ao público alvo. É um meio de formação de
um público que posteriormente poderá se converter em clientes. São diversas táticas e
ferramentas utilizadas para fazer com que esse conteúdo chegue ao público, e a grande
maioria com a vantagem de serem de custo baixo. Mídias sociais, blogs, newsletters e ebooks estão entre as ferramentas mais comuns utilizadas.
A estratégia de marketing de conteúdo da AN Viagens Planejadas se concentrará, na
maior parte, no seu blog corporativo. Inicialmente o blog será a ferramenta principal para
geração de conteúdo específico relacionados a viagens, abordando informações importantes,
curiosidades, temas culturais, entre outros. Aliado às mídias sociais, este recurso será
utilizado para captar um público potencial que poderá ser transformado em oportunidades de
vendas.
Posteriormente, em um momento que a empresa estiver firmada no mercado, esses canais
funcionarão também para manutenção do engajamento do público-alvo. Desta forma a AN
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Viagens Planejadas espera obter resultados satisfatórios utilizando táticas de baixo custo que
mantém a empresa em contato direto com os potenciais clientes.
4.3 - Análise SWOT:

Pontos Fortes:

Pontos Fracos:

-Conhecimento técnico;

-Carteira de clientes não formada.

- Experiência no mercado de viagens;
- Serviço diferenciado.

Oportunidades:

Ameaças:

-Pouca concorrência com esse modelo de

- Falta de costume dos consumidores na

atendimento;

contratação deste novo serviço;

- Mercado inexplorado.

-Facilidades encontradas pelos viajantes em
todo ambiente virtual.

Como ponto forte foi indentificado o conhecimento técnico e a experiência no mercado de
viagens do gestor da empresa, além de um serviço diferenciado que sobressai aos serviços
comuns oferecidos pelos concorrentes.
Por se tratar de uma empresa nova que ainda será inserida no mercado, o importante ponto
fraco identificado é a carteira de clientes ainda sem formação. Para solucionar esta questão,
espera-se bons resultados obtidos com as ações de marketing previstas que visam , entre
outros objetivos, um grande alcance e formação de público.
A modalidade de prestação de serviços proposta pela AN Viagens Planejadas ainda é
pouco encontrada , fezendo com que o mercado ainda inexplorado e a pouca concorrência
sejam identificados como oportunidades.
As ameaças encontradas também estão ligadas ao fato de ser uma modalidade nova de
prestação de serviços de viagens. A falta de costume dos consumidores em contratar este tipo
de serviços confirma esta informação. Uma outra ameaça identificada está nas facilidades
disponíveis em todo ambiente virtual possibilitando que os viajantes planejem suas viagens .
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5- Estruturação do site da empresa:

5.1-Conteúdo textual do site:
Serão apresentadas abaixo o conteúdo de textos do site desenvolvido para o site da empresa, e
também a estruturação das páginas deste.

Sobre:
A consultoria de viagens personalizada é um serviço oferecido para ajudar o viajante a
planejar o próximo destino e desfrutar ao máximo de sua viagem. É um serviço exclusivo
prestado por profissionais experientes e capacitados na área de turismo que disponibiliza uma
gama de informações detalhadas sobre o destino que o viajante vai conhecer, desenvolvendo
um roteiro inteligente de acordo com necessidades e preferências. O planejamento de uma
viagem é vital para o sucesso em todos os aspectos da mesma. Mas planejar os mínimos
detalhes daquela viagem dos sonhos não é tarefa fácil. Aqui você encontra um serviço de
consultoria especializado para te ajudar a escolher o destino, onde se hospedar, os melhores
meios de transporte, locais a visitar, restaurantes e onde fazer as melhores compras. A
proposta é oferecer, além das reservas, um serviço completo, planejando cada detalhe para
que sua viagem seja inesquecível!

Serviços:
Planejamento de roteiros:
Este serviço é ideal para você que deseja viajar, mas não tem encontrado tempo para
organizar todos os detalhes do roteiro pretendido ou se sente perdido em suas pesquisas em
meio a tantas informações sobre o destino que escolheu. Elaboramos um plano de viagem sob
medida para você, com todos os detalhes que vão desde a melhor localização do hotel, vôos
com melhores horários e preços, a facilidades de locomoção local e até mesmo aquele local
menos conhecido, mas imperdível. Você vai receber um plano completo dentro do seu
orçamento e de acordo com suas preferências.
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R$30,00/dia de roteiro
Definição de Destino:
Se você quer viajar, porém ainda não sabe para onde, este serviço é a solução. Antes de
montar todo o roteiro, realizamos uma consultoria e identificamos os destinos que mais
combinam com seus planos e desejos para uma viagem sob medida. Você receberá um dossiê
completo com 3 opções de destinos que mais se encaixam no seu perfil para escolher. A partir
daí montaremos o seu plano de viagem.
R$100,00/ projeto
Gestão de Reservas:
Com seu destino e roteiros montados você pode deixar com a gente todo o processo de
gestão de todas as reservas de seu plano de viagem. Gerenciamos a suas reservas em serviços
como vôos, trens, hotéis, tours, shows, entre outros. Além disso, você terá todo suporte
durante toda a realização do roteiro de viagem.
R$50,00 /projeto

Blog:
Postagem Inicial:
Bem-vindos!
Este será o espaço onde encontrarão dicas, relatos e informações úteis sobre destinos,
além de novidades do mundo das viagens. O objetivo é levar os serviços de consultoria e
orientação especializada ao viajante desde o momento em que a viagem ainda é apenas um
sonho, uma vontade. O primeiro passo para o planejamento da viagem perfeita.
Em caso de dúvidas ou sugestões entre em contato através do e-mail ou através dos
comentários.
Conheça, encante-se, viva! Viaje!
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Contato:
Entre em contato conosco. Será um prazer lhe atender.
E-mail: contato@anviagensplanejadas.com.br
Telefone: (21) 3173 1441

5.1.1-Página Inicial

Figura:01
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5.1.2-Visualização das principais páginas do site:

Figura:02

Figura:03
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Figura:04

Figura:05
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6 - Plano Financeiro
Nesta etapa deste plano serão definidos os recursos iniciais a serem investidos para o
funcionamento adequado da empresa. Também serão estabelecidos prazos de retorno e
indicadores de rentabilidade do negócio.

6.1 - Estimativas dos investimentos fixos
Máquinas e Equipamentos
Descrição
Computador
Impressora multifuncional
Total

Quantidade

Valor Unit.
Valor Total
1
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
1
R$ 400,00
R$ 400,00
1
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

6.2 - Capital de giro
Descrição
Gastos fixo mensal
Gastos variáveis mensal
Gastos total mensal
Gastos total diário
Necessidade de capital em dias
Total - Caixa Mínimo

Capital de Giro

Valor
R$
R$
R$
R$
R$

2.066,03
260,00
2.326,03
77,53
19,5
1.511,92

R$

1.511,92

6.3 - Investimentos pré-operacionais
Descrição
Divulgação
Site (criação)
Outros
Total

Valor
R$ 200,00
R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 800,00
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Tabela de investimentos pré-operacionais
R$900
R$800
R$700
R$600
R$500
R$400
R$300
R$200
R$100
R$0
Divulgação

Site (criação)

Outros

Total

6.4 - Investimentos totais
Descrição
Investimentos fixos
Capital de giro
Investimentos pré-operacionais
Total



Valor
R$
2.200,00
R$
1.511,92
R$
800,00
R$
4.511,92

Tabela de investimentos pré-operacionais
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Investimentos Fixos

Capital de Giro

Investimentos préoperacionais

Valor em reais

Total
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6.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
Serviços
Consultoria (dia)
Consultoria destino
Gestão de reservas
Total

Quant.
60
4
8
72

Valor Unit.
R$
30,00
R$
100,00
R$
50,00
R$
180,00

Total
R$ 1.800,00
R$
400,00
R$
400,00
R$ 2.600,00

6.6 - Estimativa dos custos de comercialização
Gastos com vendas
Propaganda
Taxa de adm. cartão de crédito
Total



(%) Faturamento Custo total
5% R$ 2.600,00 R$
130,00
5% R$ 2.600,00 R$
130,00
R$
260,00

Tabela de estimativa de custos de comercialização.
300
250
200
150
100
50
0
Propaganda

Taxa de adm. Cart. Cred

Total

Custo total

6.7 - Estimativa do custo com depreciação
Descrição
Maquinas e equipamentos

Valor
Vida Útil Dep. Anual Dep. Mensal
R$ 2.200,00 3 anos
R$ 733,33
R$ 61,11
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6.8 - Estimativa de gastos fixos operacionais
Despesas
Internet
Telefone
Material de escritório
Site e e-mail
Depreciação
INSS (MEI)
ISS (MEI)
Custos
Pró-labore
Total



Valor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
200,00
50,00
105,00
58,33
47,70
5,00

R$ 1.500,00
R$ 2.066,03

Tabela de estimativa de custos de comercialização.
R$2.500,00
R$2.000,00
R$1.500,00
R$1.000,00
R$500,00
R$-

6.9 – Fluxo de Caixa
Mês 1
-R$ 3.000,00

Mês 2
-R$ 967,70

Mês 3
R$ 72,30

Mês 4
R$ 202,30

Mês 5
R$ 332,30

Mês 6
R$ 332,30
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6.10 - DRE
Descrição
1.Receita total com vendas
2.Custos totais
2.1-Custos variáveis
2.2-Custos fixos
3.Lucro bruto
4.Despesas
5.Resultado operacional

Valor
R$ 2.600,00
R$ 1.760,00
R$
260,00
R$ 1.500,00
R$
840,00
R$
566,03
R$
273,97

(%)
100%

27,50%
10,53%

6.11 - Indicadores de viabilidade
6.11.1 - Ponto de Equilíbrio
Custos fixos
Margem de contribuição
Ponto de equilíbrio

R$ 1.500,00
0,90
R$ 1.666,67

6.11.2 - Lucratividade
Lucro líquido
Receita total
Lucratividade

R$
273,97
R$ 2.600,00
10,53%

6.11.3 - Rentabilidade
Lucro líquido
Investimento total
Rentabilidade /mês
Rentabilidade /ano

R$ 273,97
R$ 4.511,92
6,07%
72,84%

6.11.4 - Prazo de retorno do investimento
Investimento total
Lucro líquido
Prazo de retorno do investimento

R$ 4.511,92
R$ 273,97
16,47 meses
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