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RESUMO 
 

O plano de negócio é uma ferramenta importante para um candidato a empreendedor 
elaborar seu plano de ação de maneira clara e organizada. Além disso, disponibiliza a 
oportunidade de analisar a viabilidade de abertura do novo negócio através de uma 
pesquisa de mercado. O presente estudo aborda a análise da viabilidade de abertura de 
uma empresa de capacitação no setor de eventos no município de Belém-PA. Na 
realização deste estudo os autores apontam como se apresenta a nova empresa frente ao 
mercado de capacitação em eventos, conceito da organização, mercado (fornecedores, 
clientes e concorrentes), organização do negócio, plano de marketing e vendas, equipe 
gerencial, plano financeiro, plano de crescimento e por fim a pesquisa de mercado. 
Metodologicamente este estudo classifica-se como uma pesquisa bibliográfica aplicada, 
que objetiva analisar a viabilidade econômica da implantação de um negócio, 
exploratório, descritivo, qualitativo, levantamento de dados, que visou buscar 
informações por meio de entrevistas despadronizadas e estudo de caso. Conclui-se que o 
presente estudo atingiu todos os objetivos esperados e a instalação da empresa de 
capacitação em eventos mostra-se viável e rentável e o empreendedor obterá o retorno 
do investimento em um curto período de tempo. 
 
Palavras-chaves: Plano de negócio; Pesquisa de Mercado; Empreendedorismo; 
Capacitação; Eventos. 
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Course of Pan Amazon College, Belém, 2018. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The business plan is an important tool for a candidate to entrepreneur to elaborate 
his/her plan of action in a clear and organized way. Besides, it makes available the 
opportunity to analyze the viability of opening of the new business through a market 
research. The present study approaches the analysis of the viability of opening of a 
training company in the section of events in the municipal district of Belém-PA. In this 
study, the authors point out how the new company faces the event training market, 
organization concept, market (suppliers, customers and competitors), business 
organization, marketing and sales plan, management team, financial plan, growth plan 
and finally market research. Methodologically, this study is classified as an applied 
bibliographical research, which aims to analyze the economic viability of the 
implementation of a business, exploratory, descriptive, qualitative, data collection, 
aimed at seeking information through unmanned interviews and case study. It is 
concluded that the present study reached all the expected objectives and the installation 
of the event training company is feasible and profitable and the entrepreneur will obtain 
the return of the investment in a short period of time. 
 
Keywords: Business plan; Market research; Entrepreneurship; Training; Events. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente dificuldade para a obtenção de um bom emprego, a falta de 

perspectiva de uma carreira profissional, o constante sentimento de instabilidade 

proporcionado pelas empresas aos seus funcionários aliada à esperança de um futuro 

financeiro independente são os principais motivos mencionados pelos referenciados 

autores de empreendedorismo e pelos próprios empreendedores que com muito esforço 

conseguiram êxito na difícil tarefa de criar seu próprio negócio. Isto sem contar com os 

trabalhadores que abdicam de seus cargos para se aventurar nessa onda empreendedora 

(TEIXEIRA, 2009). 

Empreender é uma atividade importantíssima para a sociedade e para a 

economia atual. Afinal grandes empresas surgiram de ideias que colocadas em práticas 

se tornaram sustentáveis, e o mais importante, lucrativas. Segundo Wildauer (2011) 

empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa possui de formular uma ideia sobre 

um determinado produto ou serviço em um mercado, seja essa ideia nova ou não. 

No mundo globalizado em que se vive ser empreendedor está cada vez mais 

difícil, pois a concorrência está muito acirrada, antes de começar um negócio é preciso 

conhecer o produto que se quer vender, mais só isso é muito pouco, serão necessários 

muito estudo, pesquisa, análise, planejamento. Para tanto, a elaboração de um Plano de 

Negócio é indispensável, assim é possível ter o conhecimento profundo do negócio, dos 

clientes, dos fornecedores, da concorrência, das tendências sobre o produto no futuro, da 

situação financeira e principalmente do caixa (GARCIA, 2013). 

Para conhecer melhor o negócio, o plano de negócio descreve por escrito os 

objetivos de um negócio e o que deve ser feito para alcançar esses objetivos, 

diminuindo os riscos e o insucesso. Identificando e reduzindo seus erros no papel, ao 

invés de cometê-los no mercado, serve também como um instrumento para o 

planejamento, conseguir investidores, saber o capital que será necessário investir, para 

retratar melhor o mercado em que esta se inserindo. Contudo, ele também pode ser 

utilizado para auxiliar no crescimento ou inovação de um negócio já constituído, ou de 

uma empresa que busca inovação (PAULEK, 2017). 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 
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Analisar a viabilidade de abertura de uma empresa de capacitação em eventos na 

cidade de Belém. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Para que se possa atingir o objetivo geral desta pesquisa, é necessário que alguns 

objetivos específicos sejam atingidos antes. São eles:  

a) determinar o perfil do público-alvo a ser atingido pela organização. 

b) analisar a viabilidade financeira do novo negócio; 

c) verificar aceitabilidade do público-alvo quanto ao marketing; 

d) identificar os potenciais concorrentes da organização. 

 

Quadro 1- Aspectos Característicos da Empresa 

Nome da empresa: IMPÉRIO CAPACITAÇÃO EM EVENTOS  

Tipo de eventos: CORPORATIVOS E CIENTÍFICOS 

Setor de Atividade: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ASSESSORIA 

Público alvo: ORGANIZAÇÕES E OUTROS 

Início das atividades: 12-03-2018 

  

1.1 JUSTIFICATIVA 

A importância desta temática ao efetuar uma análise do mercado foi retratar o 

cenário que a empresa vai enfrentar na sua instalação, com simulações, iniciando pela 

análise dos clientes sendo possível identificar o público alvo que se pretende atingir, na 

analise dos fornecedores foi possível verificar a negociação de prazos e preços, ao 

analisar o plano de marketing é possível escolher os canais de publicidade e propaganda 

que pode ser utilizado, ao analisar o plano financeiro é possível interpretar o fluxo de 

caixa, o tempo de retorno do capital investido, as projeções de receitas, despesas e 

custos, com a finalidade de saber a sua viabilidade e potencializar sua rentabilidade.  
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2. RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO 

2.1 CONCEITO DO NEGÓCIO 

  Evento pode ser definido como um acontecimento organizado com objetivos 

institucionais, comunitários ou profissionais. No âmbito da comunicação e/ou 

marketing, evento é um instrumento institucional e/ou promocional, utilizado na 

comunicação dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem das 

organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um acontecimento 

previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação 

entre os participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos da tecnologia 

(Ministério da Educação, 2017). 

Em diversas vezes, um evento é apenas um ponto de uma série de atividades que 

acontecem sobre determinado tema. Em outras ocasiões, é a finalização de uma ação. 

Em qualquer situação, no entanto, é sempre uma vitrine, um momento de destaque e de 

sedimentação da marca do promotor e, portanto, os trabalhos desenvolvidos no 

planejamento, na organização e na condução contribuem na formação da imagem que o 

público-alvo e as pessoas em geral vão levar da instituição (Ministério da Educação, 

2017). 

 Eventos Corporativos 

Dependendo dos objetivos esperados os eventos podem ser classificados em 

institucionais ou promocionais. Aqueles cuja principal finalidade e desenvolver, manter 

ou aperfeiçoar a imagem corporativa da empresa, tornando-a simpática ao mercado 

como um todo ao seu público-alvo, em especial, são considerados eventos 

institucionais. Dependendo do perfil do público-alvo estabelecido pela empresa, o 

evento pode ser classificado como corporativo ou para o consumidor (Giacaglia, 2006). 

 Workshops 

A definição do dicionário para workshop é: “cursos intensivos ou grupos 

experimentais”. Na prática, nesse tipo de evento, profissionais do mesmo ramo, área de 

negocio ou até da mesma empresa reúnem-se em determinado local com o objetivo de 

solucionar um problema ou ema a eles apresentado (Giacaglia, 2006). 

Para desenvolver um workshop são utilizados varias técnicas. Uma delas refere-

se à experimentação. Nessa técnica é apresentado um problema que deverá ser 

respondido pelo grupo mediante tentativas e experimentos com o material fornecido, 
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seja este o próprio produto- acabado ou inacabado, sejam suas réplicas ou moldáveis ou 

qualquer outro material capaz de reproduzir uma situação real (Giacaglia, 2006). 

Palestra 

Menos formal que a conferência, caracteriza-se pela apresentação de tema 

predeterminado a um grupo pequeno, que já possui noções sobre o assunto. É 

coordenada por um moderador e permite a intervenção dos participantes durante a 

exposição (Matias, 2013). 

Cursos e Minicursos 

Os minicursos são eventos de curta duração que visam apresentar uma visão 

geral de um tópico de pesquisa ou tecnologia que seja de interesse da comunidade de 

Sistema de Informação, de forma que o ouvinte tenha a oportunidade de aprender sobre 

um novo assunto vinculado à sua área de atuação e também de extrair elementos para 

serem aplicados em sua pesquisa e/ou prática. 

Assessoria 

Cabe à assessoria de eventos, realizar de maneira organizada todo o cerimonial. 

Ela será responsável pelo andamento do cronograma e apresentação do evento. Não 

apenas a realização e execução do evento são de responsabilidade da assessoria, mas 

também todo o planejamento e organização. 

Pós-graduação EAD 

Tem como objetivo especializar profissionais para criar projetos de eventos; 

planejar, administrar e gerir recursos e processos envolvidos em todas as fases do 

evento e elaborar projetos para captação de recursos a fim de viabilizar a realização do 

evento. O diferencial no curso de pós-graduação em Organização de Eventos da Império 

diferencia-se por abordar ferramentas de gestão e planejamento como forma de agregar 

valor estratégico para pessoas e organizações que realizam eventos. Carga horária: 300 

horas. Proposta metodológica: O curso é desenvolvido por módulos temáticos e 

interdisciplinares que interagem por meio de atividades como aulas teóricas, aulas 

práticas. Com certificado expedido pelo Centro Universitário SENAC. 

 

2.1.1 O diferencial da empresa 

A Império: Capacitação em Eventos é uma empresa especializada no ramo de 

organização, planejamento e execução de eventos corporativos e científicos. O 
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diferencial da empresa está no bom relacionamento com seus clientes. Tendo como 

metas: 

 A revisão de conceito que a empresa traz para os eventos profissionais da área, 

através dos cursos, palestras, assessoria entre outros serviços, busca viabilizar 

projetos que visam desenvolver e aprimorar a capacidade dos profissionais, em 

virtude de qualificá-los cada vez mais.  

  Fomentar as potencialidades de cada colaborador e estimular o desenvolvimento 

de suas habilidades; 

 Produzir capacitação dos funcionários de grandes e médias empresas.  

 Produzir capacitação para profissionais atuantes e estudantes na temática de 

eventos.  

 Além de desenvolver feiras, congressos e reuniões, estando habilitado a 

desenvolver diversos eventos corporativos. 

 

Indicadores de viabilidade Valor 
Lucratividade 80,06% 

Rentabilidade 80% 

Prazo de retorno do investimento 3 a 4 anos 

Ponto de Equilíbrio (PE) 5.831,95 

 

2.2 DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E 

ATRIBUIÇÕES. 

Sócio 1 

Nome: CARLOS EDUARDO CORRÊA DE OLIVEIRA 

Endereço: Tv vileta n° 1714 

Cidade: Belém 

Estado: Pará 
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Telefone 1: 3266-5449 

Telefone 2: 99816-7830 

Perfil 

Graduação Bacharelado em Turismo, FAPAN Belém, em andamento. 

Experiência em atendimento ao público e na gastronomia tradicional paraense; 

Experiência em recepção de eventos sociais e demais recepções. Conhecimento de 

materiais sobre a produção de eventos: qualidade, quantidade e custos. 

Sócio 2 

Nome: JOSÉ DANIEL RIBEIRO DA SILVA 

Endereço: Passagem Nossa Senhora de Fátima  

Cidade: Marituba 

Estado: Pará 

Telefone 1: 98315-1167 

Telefone 2: 

Perfil 

Graduação Bacharelado em Turismo, FAPAN Belém, em andamento. 

Experiência em estágio na Secretaria Municipal de Curuçá. Experiência em recepções 

de eventos, acessórias, decorações e organizações de ventos. 

Sócio 3 

Nome: LAISE DRIELLE DE JESUS BATISTA 

Endereço: Travessa 14 de março entre São Miguel e São Silvestre n 3046 - Cremação 

Cidade: Belém 
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Estado: Pará 

Telefone 1: (91) 3225-3401 

Telefone 2: (91) 98369-5262 

Perfil 

Bacharelado em Turismo. Algumas experiências no setor de eventos. Conhecimento de 

outros idiomas. Boa capacidade de análise, escrita, raciocínio e de tecnologia da 

informação. Alta capacidade de cumprir prazos e total comprometimento com os 

deveres. 

2.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Nome da Empresa: IMPÉRIO CAPACITAÇÃO EM EVENTOS 

CNPJ/CPF: 0742.5578.9241.14 

 

2.4 MISSÃO DA EMPRESA 

Promover o conhecimento através de eventos. 

2.4.1 Visão da empresa 

Ser referência na área de eventos corporativos, reconhecida pela qualidade e 

comprometimento em nossos serviços. 

2.4.2 Valores  

- Competitividade; 

-Busca de inovações no mercado de vendas; 

-Sustentabilidade social e ambiental; 

-Motivação; 

-Qualidade; 
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-Valorizar nossas parcerias colaboradores e fornecedores; 

2.5 SETORES DE ATIVIDADES 

(  )Agropecuária (  )Indústria  (  )Comércio (X)Serviço 

Outros _____________________ 

2.6 FORMA JURÍDICA 

() Microempreendedor Individual – MEI 

( ) Empresário Individual 

( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI 

() Sociedade Limitada 

(X) Outra: _________________________________ 

2.7 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 

1.7.1 Âmbito federal 

Optante pelo SIMPLES 

(X) Sim   ( ) Não 

2.8 CAPITAL SOCIAL 

 Nome do Sócio Valor (R$) % de participação 

Sócio 1 Carlos Eduardo 6.674,00 33,33 

Sócio 2 José Daniel 
6.674,00 

33,33 

Sócio 3 Laise Batista 
6.674,00 

33,33 
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Total - 20.022,00 100 

 

2.9 FONTE DE RECURSOS  

Os recursos serão disponibilizados pelos sócios da seguinte maneira 

Carlos Eduardo disporá de uma quantia de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e 

cinquenta reais), totalizando os 33,33% do capital.  

José Daniel disporá de uma quantia de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e 

cinquenta reais), totalizando os 33,33% do capital. Sendo essa quantia financiada por 

uma empresa bancária. 

Laise Batista disporá de uma quantia de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e 

cinquenta reais),  totalizando os 33,33% do capital. Sendo essa quantia recurso próprio. 

3 ANÁLISE DE MERCADO 

3.1 ESTUDO DOS CLIENTES 

Público-alvo: Estudantes de cursos técnicos e ensino superior, Profissionais da área de 

eventos, Organizações do ramo de eventos e outros. 

Comportamento dos clientes: O público visado são pessoas que buscam cada vez mais 

se aprimorar e capacitar em suas funções e cargos. Na maioria das vezes por orientação 

dos chefes ou oferecidas pela própria organização para contribuir na produtividade 

desta. 

Área de abrangência: Universidades públicas e privadas, Mídias sociais, Escolas, 

Organizações de pequeno e médio porte e outros. 

3.2 ESTUDOS DOS CONCORRENTES 

Se tratando da abertura de uma empresa de capacitação em eventos, a 

concorrência na região é considerada normal para uma região em desenvolvimento. A 
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pesquisa foi realizada entre os concorrentes sob forma de consulta aos sites oficiais, 

onde foram considerados critérios como exposição dos produtos, localização, preço, 

condições de pagamento, atendimento, fidelização e site da loja. 

3.3 ESTUDOS DOS FORNECEDORES 

Fornecedores Valor 

Decoração de Eventos R$ 2.000,00 

Sonorização e Iluminação R$ 370,00 

Buffet Personalizado R$ 1.000,00 

Recepcionista para Eventos Empresariais e Sociais R$ 500,00 

Segurança R$ 250,00 

Serviços Adicionais R$ 1.200,00 

Locação R$ 2.000,00 

Limpeza R$ 800,00 

TOTAL R$ 8.120,00 

4 PLANO DE MARKETING 

4.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 

Prestação de serviços a empresas de diversos setores realizando eventos e 

capacitação para os funcionários através de palestras, workshops e minicursos. 

4.2 ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS 

-Online utilização das mídias sociais disponibilização de conteúdo interativo como 

vídeos promoções e pesquisas que auxiliam no feedback da empresa. 

-Participação em feiras e eventos da área.  

4.3 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

- Comércio Tradicional 
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- Comércio Eletrônico, através do site da empresa. 

4.4 LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

Endereço: Avenida Rômulo Maiorana 700, Edifício Vitta Office, sala 410  

Bairro: Marco Cidade: Belém Estado: Pará 

Fone 1: 91 989982787 Fone 2: 91 3270-4518 Fax: ---- 

A instalação ou localização é um fator de extrema importância para a 

administração do empreendimento. A localização proporciona utilidade de tempo e 

lugar para o negócio. 

A escolha do local para a fundação sede da empresa se dá por meio de vários 

fatores como: a proximidade com os centros da região metropolitana de Belém, a qual 

apresenta inúmeras empresas, organizações e instituições que são os alvos a serem 

alcançados pelos objetivos propostos pela empresa. 

A facilidade no acesso, uma vez que o bairro é bem localizado. Além de 

estrutura com acessibilidade. E por fim, uma localização conhecida, com inúmeros 

pontos de referências e acessos ao transporte público.  

5 PLANO OPERACIONAL 

5.1 – LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO 
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5.2 CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS 

Capacidade produtiva: 4 (quatro) eventos por mês. 

Volume de produção: 6 a 7 eventos por mês. 

5.3 PROCESSOS OPERACIONAIS 

Carlos Eduardo: responsável pela função operacional, o qual atuará na construção da 

ideia e sérvios utilizados para os eventos. Requisito principal conhecimento geral em 

eventos. 

José Daniel: responsável pela função administrativa, o qual atuará nas demandas que 

envolvem as questões burocráticas. Requisito principal conhecimento administração e 

direitos trabalhistas. 

Laise Batista: responsável pela função financeira, o qual atuará nas demandas que 

envolvem as questões financeiras e prestações de contas. Requisito principal 

conhecimento administração e contabilidade. 

5.4 NECESSIDADE DE PESSOAL 

Cargo/ função Qualificações necessárias 
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Assistente Administrativo Acompanhamento e controle das rotinas 

de trabalho das empresas e organizações. 

Equipe de marketing Atender as demandas solicitadas pela 

empresa. 

Recepcionista Experiência na área de recepção e 

flexibilidade no atendimento ao público. 

Serviços Gerais Preparo físico dos candidatos, pois é de 

uma rotina braçal de limpeza e 

organização de locais públicos ou 

privados. 

5.5 ANÁLISE SWOT 

 PONTOS FORTES 

• Fácil acesso de localização; 

• Presença constante dos fornecedores; 

• Programas de capacitação e metas; 

•  Diversas formas de pagamento; 

•  Atendimento personalizado; 

• Vantagem tecnológica; 

•  Conhecimento no segmento; 

 PONTOS FRACOS 

• Concorrência; 

• Assistência técnica apenas sob demanda; 

• Falhas nos serviços de contabilidade; 

• Falta de comprometimento dos fornecedores; 

• Falha na contabilidade; 

• Ausência de comunicação e marketing; 

• Falta de treinamento e preparação dos funcionários; 

• Instabilidade no fornecimento; 

• Falta de pessoal qualificado; 
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 AMEAÇAS 

• Impostos elevados; 

• Sazonalidade; 

• Mudanças na legislação; 

•  Falta de segurança; 

•  Surgimento de novos concorrentes; 

 OPORTUNIDADES 

• Mercado em evolução; 

•  Novas tecnologias que podem ser ofertadas; 

• Novas formas de marketing mais eficientes e baratas; 

• Maior aceitabilidade dos serviços oferecidos 

•  Procurar ineficácia do concorrente em alguns pontos no qual a empresa possa 

suprir melhor. 

 Responsabilidade social de uma gestão ética e transparente na organização para 

com as partes interessadas, minimizando os impactos negativos na comunidade 

laboral. Produzindo assim, uma consciência social. 

 Responsabilidade ambiental treinar e informar os funcionários sobre a 

importância da sustentabilidade; usar de forma racional economizando sempre 

que possível, a água e, a promoção da reciclagem interna e externa. 

6 PLANO FINANCEIRO 

6.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS 

A) Custos fixos 

 Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 Sala Comercial 01 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

2 Energia Elétrica - R$ 700,00 R$ 700,00 

3 Água - R$ 70,00 R$ 70,00 

4 Internet e Telefone - R$ 250,00 R$ 250,00 
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5 Colaboradores 04 R$ 3.237,00 R$ 3.237,00 

     

 SUBTOTAL A R$ 5.657,00 

B) Móveis e Utensílios 

 Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 Mesa de reunião 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

2 Mesa de recepção 01 R$ 180,00 R$ 180,00 

3 Cadeiras 08 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

4 Central de Ar 01 R$ 900,00 R$ 900,00 

5 Notebook 01 R$ 1.237,00 R$ 1.237,00 

6 Impressora 01 R$ 400,00 R$ 400,00 

7 Materiais para escritório - R$ 300,00 R$ 300,00 

8 Materiais para limpeza - R$ 300,00 R$ 300,00 

     

 SUBTOTAL B R$ 4.817,00 

 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS     FIXOS SUBTOTAL (A+B)          R$ 10.474,00 

6.2 CAPITAL DE GIRO 

A) Estoque inicial 

 Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 Tonner 03 und R$ 50,00 R$ 150,00 

2 Caneta 01 pct R$ 10,00 R$ 10,00 

3 Papel A4 02 resmas R$ 18,00 R$ 36,00 

4 Clips  03 cx R$ 2,00 R$ 6,00 

5 Grampeador 01und R$ 5,00 R$ 5,00 

6 Pasta AZ 02 und R$ 8,00 R$ 16,00 
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7 Ligas elásticas 01 pct R$ 2,50 R$ 2,50 

8 Carimbo 02 und R$ 25,00 R$ 50,00 

 SUBTOTAL A R$ 275.50 

B) Caixa Mínimo 

1º - Contas a receber – cálculo de prazo médio das vendas 

Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média ponderada de dias 

A vista 20 0 0 

A prazo 1 30 30 9 

Aprazo 2 33 60 19,8 

A prazo 3 17 90 15,3 

Prazo médio total: 44 dias 

2º - Fornecedores – Cálculo de prazo médio de compras 

Prazo médio de compras (%) Número de dias Média ponderada  

A vista 50 0 0 

A prazo 1 50 30 15 

Prazo médio total: 15 dias 

3º - Estoque – Cálculo da necessidade média de estoque. 

Necessidade média de estoque Número de dias 

30 dias 

4º - Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. 

Recursos da empresa fora do seu Caixa Número de dias 

1. Contas a receber - prazo médio de vendas 44dias 

2. Estoque - necessidade média de estoque 30dias 

Subtotal 1 (1+2) 74 dias 

Recursos de terceiros no caixa da empresa  

3. Fornecedores – prazo médio de compras 44dias 
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Subtotal 2 15 dias 

Necessidade liquida de capital de giros em dias 

(Subtotal 1 – Subtotal 2) 

59 dias 

B- CAIXA MÍNIMO 

1. Custo fixo mensal – Estimativa dos custos fixos 

operacionais mensais. 

 

5.657,00 

2. Custo variável mensal – Demonstrativo de 

resultados 

 

668,00 

3. Custo total da empresa (item 1 e 2) 6.325,00 

4. Custo total diário (item 3 dividido pra 30 dias) 210,83 

5. Necessidade liquida de capital de giro em dias 59 Dias 

Total de caixa mínimo (item 4 x 5) 12.438,97 

CAPITAL DE GIRO (Resumo) 

Descrição R$ 

A- Estoque inicial 275,50 

B- Caixa mínimo 12.438,97 

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) 12.714,47 

6.3 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

Investimentos pré-operacionais R$ 

1. Despesas de legalização 850,00 

2. Reforma do home office 500,00 

3. Divulgação 300,00 

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) 1.650,00 

6.4 INVESTIMENTO TOTAL (RESUMO) 

Descrição dos investimentos Valor (R$) (%) 

1. Investimentos fixos 5.657,00 15% 

2. Capital de giro 12.714,47 80% 
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3. Investimento pré-operacionais (quadro 

5.3) 

1.650,00 5% 

TOTAL (1+2+3)   

Fonte de recursos Valor (R$) (%) 

1. Recursos próprios 20.021,47 100% 

2. Recursos de terceiros - 0 

3. Outros - - 

TOTAL (1+2+3) 20.021,47 100% 

6.5 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA 

Produto/serviço Quantidade Preço de venda Faturamento 

Assessoria 1 3.000,00 3.000,00 

Ev. Corporativo 1 6.000,00 6.000,00 

Cursos e minicursos 1 7.000,00 7.000,00 

Palestras 1 3.000,00 3.000,00 

Workshops 1 5.000,00 5.000,00 

Pós- graduação EAD 1 2.250,00 2.250,00 

EV. Social 1 3.000,00 3.000,00 

TOTAL R$ 29.250,00 

6.6 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

1- Impostos 

Impostos federal 

Descrição % Faturamento Custo Mensal Custo Anual 

PIS 0,65% 29.250,00 190,12 2.281,44 

COFINS 3,0% 29.250,00 877,50 10.530,00 

CSLL – Contribuição 

Social Sobre o Lucro 

Liquido 

1% 29.250,00 292,50 3.510,00 

Impostos Municipais 
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ISS – Imposto sobre 

Serviços 

5% 29.250,00 1.462,50 17.550,00 

SUBTOTAL 1 R$ 33.871,44 

2 – Gastos com vendas 

Comissão 1% 292,50 3.510,00 

Propaganda 1,5% 438,75 5.265,00 

Taxa de aquisição da 

máquina de cartão 

2,5% (Levando em 

consideração 50% 

das vendas a Prazo) 

365,62 4.387,44 

Taxa sob venda 5% 1.096,87 13.162,44 

SUBTOTAL 2  R$ 13.162,44 

TOTAL (SUBTOTAL 1+2) R$ 47.033,88 

6.7 APURAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DIRETOS E/OU 

MERCADORIA VENDIDAS 

Serviço Estimativa de 

vendas (em 

unidades) 

Custo unitário de 

aquisição 

Lucro bruto 

Assessoria 3.000,00 1.000,00 2.000,00 

Ev. Corporativo 6.000,00 2.500,00 3.500,00 

Cursos e minicursos 7.000,00 (25x280) 4.000,00 3.000,00 

Palestras 3.000,00 (100x30) 1.5000,00 1.500,00 

Workshops 5.000,00 (25x200) 3.000,00 2.000,00 

Pós- graduação EAD 2.250,00 (15x150) 500,00 1.750,00 

EV. Social 3.000,00 1.200,00 1.8000,00 

TOTAL 13.700,00 15.550,00 

6.8 ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO 

Ativos fixos Valor do bem 

(R$) 

Vida útil em 

Anos (R$) 

Depreciação 

Anual (R$) 

Depreciação 

Mensal (R$) 
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Mesa de reunião R$ 500,00 10 50,00 4,16 

Mesa de recepção R$ 180,00 10 18,00 1,5 

Cadeiras R$ 1.000,00 10 100,00 8,33 

Central de Ar R$ 900,00 04 225,00 18,75 

Notebook R$ 1.237,00 02 618,00 51,54 

Impressora R$ 400,00 04 57,50 4,79 

TOTAL - - 1.068,50 89,07 

6.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS 

Descrição Custo total mensal (R$) 

Materiais para escritório R$ 300,00 

Materiais para limpeza R$ 300,00 

Sala Comercial R$ 1.400,00 

Energia Elétrica R$ 700,00 

Água R$ 70,00 

Internet e Telefone R$ 250,00 

Colaboradores R$ 3.237,00 

  

TOTAL R$: 6.257,00 

6.10 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS 

Quadro Descrição (R$) 

6.5 1. Receita total com vendas 29.250,00 

 2. Custos variáveis totais 668,00 

6.6 (Subtotal 1) (-) Impostos sobre venda 2.822,62 

6.6 (Subtotal 2) (-) Gastos com vendas 13.162,44 

 Subtotal 2  

 3. Margem de contribuição (1-2) 28.582,00 

6.10 4. (-) Custos fixos totais 5.657,00 

 5. Resultados operacionais 22.925,00 
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(Lucro/Prejuízo) (3-4) 

*CMV – Custo das mercadorias vendidas 

 

6.11 INDICADORES DE VIABILIDADE 

6.11.1 Ponto de equilíbrio 

Valor mensal: 

Receita total: 29.250,00 

Custo Variável total: 668,00 

Custo fixo total: 5.657,00 

Índice da margem de contribuição:  

PE =  

A empresa precisa ter uma receita total de R$ 5.831,95 para cobrir todos seus custos. 

6.11.2 Lucratividade 

Receita total: 29.250,00 

Lucro liquido: 23.418,05 

Lucratividade:  

Portanto, sob os R$ 29.250,00de receita total sobram R$ 323.418,05 na forma de lucro, 

depois de pagas todas as despesas e impostos, o que indica uma lucratividade de 

80,06% ao ano. 

6.11.3 Rentabilidade 
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Lucro liquido: 23.418,05 

Investimento total: 29.250,00 

Rentabilidade: 23.418,05x100/29.250,00=80% 

Isso significa que cada ano, as sócias recuperam 80% do valor investido através dos 

lucros obtidos no negócio. 

6.11.4 Prazo de retorno do investimento 

Prazo de retorno do investimento: 3 a 4 anos 

7. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

Quadro Descrição Cenário 

Provável 

Cenário 

Pessimista 

Cenário Otimista 

  Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

6.5 1. Receita total com 

vendas 

29.250,00 20.000,00 32.000,00 

 2. Custos variáveis totais 668,00 700,00 600,00 

6.6 (Subtotal 1) (-) Impostos sobre venda 2.822,62 3.000,00 2.500,00 

6.6 (Subtotal 2) (-) Gastos com vendas 13.162,44 13.500,00 12.500 

 Subtotal 2    

 3. Margem de 

contribuição (1-2) 

28.582,00 28.500,00 28.600,00 

6.10 4. (-) Custos fixos totais 5.657,00 6.000,00 5.000,00 

 

8. AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Tomaremos medidas para eliminar falhas, acidentes ou incidentes que possam 

ocorrer ao decorrer de nossa jornada, prevenindo o fim de suas repetições.  

Identificando e implementando medidas corretivas e preventivas tanto a curto como em 

longo prazo e a identificação de quaisquer problemas que requeiram ação preventiva, 
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iniciação e implementação da ação preventiva e aplicação de controles para assegurar a 

eficiência. 

9. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO 

Consideramos após a conclusão desse Plano de negócio que o mesmo é viável e 

que tem grandes chances de se manter no mercado, visto que ao fazer o estudo dos 

concorrentes vimos que o surgimento da empresa é uma inovação pela carência de se 

trabalhar diretamente com esse segmento no cenário local. 

A empresa além de trabalhar com capacitação em eventos corporativos, social e 

assessoria vai esta desenvolvendo um conteúdo EAD para ter um alcance maior do seu 

público-alvo, promovendo as palestras e workshops produzidos pela Império. 

    Além disso, a empresa terá uma boa rentabilidade e lucratividade atuando nesse 

segmento junto ao nosso plano de marketing e nossas estratégias promocionais, 

estrutura de comercialização, se espera bons resultados. 

Seguindo assim os valores da empresa que busca a inovação no mercado, 

competitividade e visando sempre a responsabilidade ambiental e comprometimento 

social. 
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COSIDERAÇÕES FINAIS 

O Empreendedorismo das micro e pequenas empresas é muito importante para a 

economia do país. Porém, para os empreendedores que pretendem abrir seu próprio 

negócio é de crucial importância à elaboração de um plano de negócio, para tentar 

minimizar o risco intrínseco que os novos negócios apresentam nos primeiros anos das 

atividades. Esse foi o propósito deste trabalho, diminuir o risco através de um 

planejamento extenso e completo.  

No presente trabalho, no que tange aos objetivos específicos do estudo 

conseguiu-se estabelecer com clareza e objetividade aspectos das características gerais 

do negócio como missão, visão, valores, e objetivos que norteiam uma organização. 

Dessa maneira também foi elaborado a estrutura organizacional e legal e o plano 

operacional, sempre analisando a prática do mercado.  

Através da elaboração deste trabalho é possível compreender que o trabalho do 

empreendedor não é apenas idealizar o negócio, mas sim trabalhar com bastante 

engajamento do planejamento, o que exige muitas competências empreendedoras, 

dedicação, conhecimento de todo o ambiente interno e externo da organização. Contudo 

é uma atividade apaixonante e desafiadora, pois instiga a busca incessante pelo sucesso. 

Em geral, pode-se analisar a empresa como rentável e sendo um investimento 

financeiramente saudável. 
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