
 

 

 

 

 

Projeto de Viabilidade 
Mercadológico, Econômico e Financeiro 

 

Não é que nos falte valor para empreender as coisas por elas serem difíceis; mas elas são difíceis 

precisamente porque nos falta valor para as empreender. (Sêneca) 
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Apresentação 

O que é, afinal, um projeto de Viabilidade? 

É um estudo que visa conhecer, analisar e entender se uma ideia, um projeto, 

um produto será viável, ou seja, terá possibilidade de ter sucesso, êxito, diante 

de um contexto, seja esse mercadológico, técnico, econômico, financeiro, legal, 

ambiental ou outra necessidade a ser analisada.  

Viabilidade mercadológica significa o quê? Que primeiramente a ideia, o 

produto, a empresa deve ser passível de êxito no mercado onde será inserido. 

Responderá basicamente a pergunta: Há mercado e aceitação para meu 

produto/empresa? 

Em um mercado dinâmico, é indispensável que a ideia seja testada antes. Se 

não há necessidade no mercado, seu fracasso será eminente. 

Eu devo corrigir 

os erros quando 

for demonstrado 

que são erros, e 

eu vou adotar 

novos pontos de 

vista tão rápido 

quanto eles 

aparentam ser 

verdadeiros 

pontos de vista! 

Abraham Lincoln 
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Realizada essa análise, apresentando-se viável mercadologicamente, aí sim parte-se para a 

análise econômica e financeira. 

Essas análises possibilitarão visualizar, por meio das projeções de “números”, qual o 

potencial de retorno do investimento. São os indicadores que resultarão dessas projeções que 

permitirão o investidor verificar, tomar a decisão do investimento, ou não! Se os números se 

mostrarem viáveis, mas não atrativos a curto prazo, por exemplo, pode não haver interesse no 

investimento.  

Professora Sirlei Ana Falchetti 

www.kenniscursos.com.br 
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EMPREENDEDORISMO 

Ser Empreendedor 

• É uma prática 

• É necessário ter visão de mercado 

• Ser capaz de construir um futuro, com base nos projetos de hoje 

• Planejador (sim, se é uma prática, é uma ação) 

• Você quer? 

Empreender depende do ato de transformar ideias em oportunidades! 

Se entre seus objetivos está justamente EMPREENDER, então é importante que antes você se 

prepare para ser EMPREENDEDOR.  

Projeto de Viabilidade é a realização do PLANEJAMENTO do empreendimento. 
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PROJETO DE VIABILIDADE 

Viável 

Passível de ter êxito 

Logo, o que esperamos quando realizamos um projeto de viabilidade é identificar 

a probabilidade desse projeto ter SUCESSO, alcançar bons resultados.  
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PLANEJAMENTO DA EMPRESA 
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Análise Macroambiental 
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“Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres 

cem combates a travar, cem vezes serás vitorioso. Se 

ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de 

perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo 

tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates 

por tuas derrotas”. Sun Tzu, A Arte da Guerra. 

 

 

 

 

 



Pág. 10 
 

MARKETING E SUAS ANÁLISES  
   

 

 

 

Só conseguimos atender bem um mercado se o 

conhecemos. 

 

Definir seu: 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO 
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Criação de uma identidade visual: 

 

Identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente e de 

forma sistematizada sua empresa ou seu produto.  

Com o tipo de negócio! 
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Mix de Marketing? 

É a definição do mix de produtos, estratégias de preços, de 

distribuição e de comunicação com o mercado. 

Define-se Mix de Marketing, ou Composto de Marketing. São 

ferramentas classificadas em quatro grupos amplos, os 4P’s de 

marketing: produto, preço, praça (ou canal) e promoção (ou 

comunicação). Esses termos vêm do inglês product, price, place and 

promotion.  
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PLANOS OPERACIONAIS E PROCESSOS 
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PLANO DE PESSOAS 

 

Veja que você veio até aqui projetando toda uma estrutura, capacidade de produção, 

mercado, atuação. Agora, seu projeto deve responder: Quem? 

Projeção do pessoal necessário para o funcionamento do negócio. 

Esse item inclui o(s) sócio(s), os familiares (se for o caso) e as pessoas a 

serem contratadas. Também o plano de treinamento e os Critérios de 

Remuneração dos trabalhadores do Empreendimento. 
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PLANEJAMENTO  FINANCEIRO 

 

É o planejamento da aplicação e movimentação do DINHEIRO no Empreendimento. 

Geralmente o Planejamento Financeiro provoca um pouco de temor nos investidores. Por 

vezes, até por receio de não conseguirem dimensionar ou “calcular” as reais necessidades do 

investimento.  

E qual o primeiro passo? 

     1º) Investimentos 

Esses você irá dividir em: ativos fixos - imobilizados, despesas pré-operacionais 

e capital de giro. 
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Todas as outras projeções financeiras dependem da projeção de vendas. Portanto, se 

essa for malfeita, então o restante do processo de elaboração do projeto de viabilidade 

financeiro tende a não refletir a realidade e ser falho! 

 

Estoque inicial 

Para início de suas atividades, é necessário abastecer a empresa com matérias primas, 

insumos, embalagens (se for uma indústria), mercadorias, embalagens (para varejos).  

 

Custo de Produção 

Esse cálculo é realizado somente para indústrias e também prestadores de serviços que 

necessitam, em seu processo, produtos para realização dos serviços. 
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Custos de Comercialização 

Nossa próxima etapa é realizar a projeção dos custos de comercialização dos produtos. 

Esses custos envolvem os impostos, comunicação com o mercado (propagandas), custos 

financeiros, comissões, fretes sobre vendas.  
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Custos com Pessoal 

 

Pró-labore: sobre este não há incidência de férias, 13º e FGTS. Mas incide o INSS. 

Mão de Obra Fixa e Mão de Obra Variável: para empresas com enquadramento no 

Simples, os encargos referem-se a 8% de FGTS (Fundo de Garantia sobre o Tempo de 

Serviço). Para empresas com enquadramento em Lucro Real e Lucro Presumido, há INSS 

(depende da faixa salarial, e outros descontos, dependendo do tipo de atividade da empresa) 

 

Provisões Orçamentárias para pagamento de 13º, férias e encargos sobre estes: são as 

“reservas” que as empresas devem fazer (no caso do Projeto de Viabilidade, deve-se 

“prever”), para que a empresa cumpra com suas obrigações com os funcionários no final do 

período de 12 meses de trabalho.  
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O Custos estão divididos em Fixos e Variáveis. 

 Custos variáveis: custos que mudam quando a quantidade produzida/comercializada 

muda. Exemplo: matéria-prima, energia do setor de produção, mercadorias, impostos. 

 

 Custos fixos: custos que não mudam com a quantidade produzida/comercializada. 

Exemplo: valor de aluguel, honorários do contador, salários diretos, encargos sociais, energia 

administrativo. 

 



Pág. 21 
 

PLANEJAMENTO  FINANCEIRO  
   

 

 

 

Demonstração dos Resultados 

 

Realizadas todas as pesquisas, projetadas as vendas, os recebimentos, os custos, ou 

seja, já foram realizadas todas as projeções. Está na hora de analisar os resultados. É o 

momento mais importante do Projeto de Viabilidade Financeira. 
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E a primeira ferramenta de análise é o DRE – Demonstração de Resultados do Exercício. 

Sua principal função é evidenciar o resultado líquido do exercício, confrontando receitas, 

custos e despesas. 

Discriminadamente, um DRE deve conter: 

-  a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; 

-  a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 

-  as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e 

administrativas, e outras despesas operacionais; 

-  o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

-  o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto; 

-  as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de 

instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se 

caracterizem como despesa; 

-  o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. 
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Fluxo de Caixa 

 Fluxo de Caixa: apresenta todo o dinheiro que entrou e que saiu no período. 

A construção do FC é bem simples: tudo o que “efetivamente” entrar e sair do caixa da 

empresa deve ser registrado. 

E há um saldo final, que é transportado para o próximo período.  

 

Estrutura: 

1) Saldo Inicial de Caixa: é o dinheiro em caixa com que o empreendimento começa o 

período (o mês ou o ano, por exemplo). 

2) Entradas de caixa: é todo o dinheiro que entra, seja através de vendas de produtos ou 

serviços, seja através de empréstimos e financiamentos. 

3) Saídas de Caixa: é todo o dinheiro que sai, utilizado para pagar matéria-prima, contas 

de água, luz, telefone, impostos e também os trabalhadores do grupo. 
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4) Saldo Final de Caixa: dinheiro que sobra depois de todas as Entradas e Saídas de 

caixa do período. Esse saldo é transportado para o próximo período, com o qual ele irá 

iniciar o “novo período”. 

 

2º) O FCD – Fluxo de Caixa Descontado. 

O método do fluxo de caixa descontado consiste em trazer a valor presente, mediante 

uma taxa de desconto, o fluxo de caixa futuro da empresa, fundamental para projetos de 

viabilidade. A taxa de desconto utilizada depende de algumas variáveis. No Brasil, o investidor 

pode utilizar como custo de oportunidade (ou Custo de Capital) a taxa de juros pagos pelos 

títulos do tesouro direto atrelados à taxa Selic. 
 

O cálculo do VPL – Valor Presente Líquido tem como objetivo trazer a um valor presente 

todos os fluxos do projeto, de modo a avaliar sua viabilidade. Para realizar esse cálculo, é 

necessário utilizar uma taxa de juros. 
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Essa taxa de juros é o Custo de Capital ou Custo de Oportunidade.  

 Custo de Capital: rentabilidade esperada pela melhor alternativa deixada de ser 

aproveitada, ou o custo dos recursos existentes na empresa. Índices financeiros mais usais no 

Brasil São Taxa Selic e CDI 
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Bom, chegou o momento de analisar qual o retorno sobre o investimento! E após 

descobrir qual o VPL, é   de calcular em quanto tempo o investimento 

terá seu retorno!!! 

O Payback Descontado baseia-se na soma dos valores presentes do Fluxo de Caixa. 
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 Margem de Contribuição:  Ou Ganho Bruto 

representa o quanto o lucro da venda de cada produto contribuirá 

para a empresa cobrir todos os seus custos e despesas fixas, 

chamados de custo de estrutura, e ainda gerar lucro. Com base nisso, 

é possível calcular a quantidade mínima de produtos que precisará vender. 

Margem de Contribuição porque calcula a diferença entre o Valor de Venda e os Valores 

dos Custos e Despesas (Custos Variáveis) da venda e seu resultado representa o quanto da 

venda irá contribuir para o pagamento das despesas fixas e para a geração de lucro. 

 Rentabilidade:  Um indicador de atratividade dos negócios, 

mede o retorno do capital investido aos sócios. É obtido sob a forma de 



Pág. 28 
 

PLANEJAMENTO  FINANCEIRO  
   

 

percentual por unidade de tempo (mês ou ano). É calculada através da divisão do lucro líquido 

pelo investimento total.  

Rentabilidade = (Lucro Líquido / Investimento Total) X 100 

 

 Lucratividade: Um indicador que mede o lucro líquido em 

relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos das 

empresas, pois está relacionado à sua competitividade. Se sua 

empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior 

capacidade de competir, isso porque poderá realizar mais investimentos em divulgação, na 

diversificação dos produtos e serviços, na aquisição de novos equipamentos, etc. 

Lucratividade = (Lucro Líquido / Receita Bruta) X 100 
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 Simples  

= investimento / lucro líquido 

Ponto de Equilíbrio 
 

Cálculo da quantidade a ser vendida para se cobrir 

todos os gastos, sendo que o investimento tenha 

Saldo Final de Caixa Nulo. Acima deste ponto é que 

se começa realmente a ganhar dinheiro. 

 

Fórmula = Custo Fixo / Margem de Contribuição 
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TIR - Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é um fórmula matemática-financeira utilizada para 

calcular a taxa de desconto que tem um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu 

Valor Presente Líquido. É taxa de retorno do investimento. 

O cálculo da TIR é um dos indicadores essenciais em análises de viabilidade 

econômico-financeira ou técnica-econômica. 

Simplificando: a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o valor presente 

das entradas de caixa igual ao valor presente das saídas de caixa do projeto de investimento. 

Seu resultado deve ser superior ao Custo do Capital, para que o investimento seja 

atrativo. 
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Informações de Contato 

 

Sirlei Ana Falchetti 

[sfalchetti@gmail.com] 

Especialista em Marketing, Mestre em Ciências Sociais e graduada em Administração. 
Empreendedora, atua em consultoria de empresas desde 1997. Professora Universitária (graduação 
e pós-Graduação), Diretora da Empresa DEP, Desenvolvimento Educacional e Projetos, desde 2007. 
Em 2016 lançaram o Portal Kennis Cursos, com o Objetivo de compartilhar experiências e 
conhecimentos adquiridos no decorrer da carreira Profissional. Possui artigos públicos em vários 
Congressos no Brasil e autora de capítulos de livros.  

Informações da Empresa 

Kennis Cursos        Canal youtube Kennis Cursos 

www.kenniscursos.com.br 

Kennis Cursos é uma plataforma de Cursos vinculada a empresa Depe – Desenvolvimento Educacional e Projetos, CNPJ 

08.720.510/0001-45. 

Desenvolve Cursos Livres, legalizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96. 

http://www.kenniscursos.com.br/

