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RESUMO 

Diante de um mundo globalizado, as empresas e micro empresas (MEI’s) encontram 

dificuldades para se manterem no mercado de trabalho devido às questões tributárias, políticas 

e tecnológicas, que diversificam cada vez mais. Devido a isso, torna-se de grande importância 

a realização de um estudo de viabilidade que indiquem bons índices para a implantação de um 

novo empreendimento. A palavra empreendimento dá origem a muitos negócios, desde que, 

os proprietários tenham pleno conhecimento do lucro e prejuízo que se pode obter com o risco 

deste. Empreender significa também obter o conhecimento necessário para reduzir os riscos e 

as incertezas inerentes às atividades empresariais, para que assim, todos os recursos 

disponíveis sejam aplicados a um negócio altamente viável. Diante deste contexto, o que se 

pretende analisar no presente artigo é a viabilidade econômico-financeira para a implantação 

de um Salão de Beleza na cidade de Tiradentes, estado de Minas Gerais. Inicialmente, serão 

apresentados os principais conceitos e métodos para um estudo de viabilidade. 

Posteriormente, por meio de pesquisa exploratória, serão levantados todos os recursos que se 

julgam necessários para a elaboração de um projeto, envolvendo faturamentos, os fluxos de 

caixas e o investimento inicial, possíveis para a execução do negócio. Por fim, o projeto será 

avaliado de acordo com os critérios do (Simples e Descontado), Índice de Rentabilidade, 

Valor Presente Líquido e Taxa interna de Retorno. Espera-se que esse artigo seja uma força 

propulsora para o desenvolvimento do empreendedorismo, com o intuito de aumentar as 

chances de sucesso, maiores perspectivas de retorno e manter os empresários neste 

competitivo e globalizado mercado de trabalho. Conclui-se por meio da elaboração de um 

estudo de viabilidade econômico-financeira, que a abertura do Salão de Beleza na cidade de 

Tiradentes é economicamente e financeiramente viável, trazendo benefícios aos moradores da 

cidade onde a mesma se localizará e também para os futuros clientes que moram em cidades 

vizinhas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O movimento empreendedor no Brasil possui significativa relevância, principalmente 

para o desenvolvimento econômico brasileiro, e as ferramentas oferecidas para o estudo de 

viabilidade econômico/financeiro dão apoio para que os micro empreendedores (MEIs) 

possam se manter no competitivo e globalizado mercado de trabalho. Essas ferramentas de 
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viabilidade econômica e financeira auxiliam os empreendedores para avaliar seu plano de 

investimento, gerando assim mais segurança e envolvimento para conduzir o negócio. 

 De acordo com o Sebrae (2017), “entre os micro empreendedores individuais (MEIs, 

que são profissionais que faturam até R$ 60.000 por ano), a área que mais que cresceu foi a 

ligada aos serviços da beleza. Onde entre 2010 e 2015, o número de registros nesse segmento 

foi multiplicado por cinco (um aumento de 567%)”. 

O relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017, sobre a atividade 

empreendedora no Brasil, aponta que a sociedade brasileira adapta bem ao empreendedorismo 

e diz que “No Brasil, em 2016, cerca de 36% dos indivíduos adultos estavam envolvidos com 

alguma atividade empreendedora e/ou estava realizando alguma ação visando ter o seu 

próprio negócio. A Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA) chegou a 19,6%, ficando o 

Brasil na 8ª colocação no grupo dos 32 países “impulsionados por eficiência”36 e na 10ª 

colocação geral dos 65 países pesquisados. 

O artigo se propõe a responder o seguinte questionamento: qual a viabilidade 

econômica/ financeira para a abertura de um salão de beleza em Tiradentes, estado de Minas 

Gerais?  

A motivação principal para a realização desse estudo é a vontade da autora de abrir 

seu próprio negócio nesse ramo de atividade, preocupando-se em aliar a avaliação correta do 

projeto para que a ideia seja executada com sucesso. Torna-se relevante a elaboração de 

projeções reais, a partir de levantamento de dados e informações, antes mesmo de se iniciar o 

empreendimento. 

O presente artigo pretende analisar a viabilidade econômica e financeira do 

empreendimento e o nicho de mercado que se deseja atender, de um modo geral. E nesse 

sentido, utilizar métodos específicos pode contribuir para o sucesso da pesquisa, como 

realizar uma pesquisa dos produtos no mercado; apurar os custos fixos, variáveis, diretos, 

indiretos e as despesas; elaborar a DRE, Ponto de Equilíbrio, Fluxo de caixa e aplicar os 

métodos de avaliação VPL, Payback e TIR para demonstrar a viabilidade do projeto e por fim 

utilizar a Taxa Selic como referência para análise da lucratividade; executar por meio de 

ferramentas de análise financeira os impactos da abertura do salão na cidade de Tiradentes-

MG. 
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1 FINANÇAS E SUAS MODALIDADES: 

 

A área de finanças pode ser entendida como uma gestão de giro de capital na 

empresa, cuja finalidade é utilizar de maneira eficaz os recursos financeiros da empresa e ao 

mesmo tempo manter a liquidez para arcar com os seus compromissos. (MAXIMIANO, 

2008). 

Para Gitman (2006, p.4), “a área de finanças é ampla e dinâmica. Afeta diretamente a 

vida das pessoas e organizações. E ainda, na mesma obra, Gitman (2006, p. 4) define finanças 

como” a arte e ciência da gestão do dinheiro. “O campo de Finanças preocupa-se com os 

processos, as instituições, os mercados e os instrumentos associados à transferência de 

dinheiro entre indivíduos, empresas e órgãos governamentais”. 

Complementando, Maximiano (2008), diz que:  

 

Finanças abrange decisões como: investimento, quanto a melhor 

alternativa de aplicações de recursos; financiamento, referente a 

escolhas de fontes de recursos quando necessário; a destinação dos 

resultados, trata da avaliação de alternativas para aplicação dos 

resultados da organização; e por fim, controle, pois abrange o 

acompanhamento e avaliação dos resultados financeiros da 

organização. 

 

Entretanto, observa-se que as organizações necessitam dos diversos processos que o 

âmbito de finanças oferece, uma vez que esta possibilita o controle e avaliação que permitem 

um melhor desempenho do empreendedor no mercado de trabalho. 

 

2 EMPRENDEDORISMO E SUAS DEFINIÇÕES 

 

Dentro deste contexto, para falar em empreendedorismo, deve-se falar do 

envolvimento de processos e pessoas, que em conjunto, levam à transformação de ideias em 

oportunidades. A implementação destas oportunidades leva à criação de grandes negócios. 

Portanto, para o termo "empreendedor" existem muitas definições, e segundo Schumpeter 

(1946apud DORNELAS, 2005, p.39), “o empreendedor é aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 

formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 
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Kirzner (1973apudDORNELAS, 2005) tem uma abordagem diferente. Para esse 

autor, o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e 

positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem 

presente.  

Dessa maneira, fica claro que os empreendedores residentes no Brasil se posicionam 

dentro das características citadas, e ainda, se enquadram na realidade positiva que permite a 

contribuição para o crescimento gradativo e contínuo da economia, conforme será visto no 

tópico posterior. 

 

2.1 Os microempreendedores no Brasil 

 

A origem do Micro empreendedor individual deu-se com a Lei complementar 

128/2008 com vigência a partir de 01 de julho de 2009, que objetiva a redução do número de 

empreendedores informais no Brasil. (SEBRAE, 2017) 

Deste modo, os Micro empreendedores Individuais (MEI) passaram a ter um papel 

importante na contribuição para a economia brasileira devido ao aumento de trabalhadores 

informais legalizados nessa categoria. Isso se afirma com o site da Uol, São Paulo (2016) 

onde diz que, “O número de MEIs (micro empreendedores individuais) ultrapassou o de 

micro e pequenas empresas no Brasil. Desde sua criação, em 2008, até este mês, o país já 

formalizou 5.720.194 MEIs, ou seja, quase 20 % a mais do que o número de MEPs abertas no 

período (4.777.069). 

Diante de tal perspectiva, o Brasil passou a ser considerado um país de pessoas 

criativas e de grandes empreendedores, e segundo Passos, autor do relatório do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), publicado em 2008, diz que “No Brasil em cada 100 

pessoas, cerca de 13 desenvolviam alguma atividade empreendedora. Essa taxa é 

representativa quando comparada com outros países que desempenham importante papel no 

cenário mundial”. (PASSOS, 2008) 

Consequentemente, com o desenvolvimento e expansão da área micro 

empreendedora (MEI), fez-se necessário a criação de características próprias que os 

diferenciasse, e ainda, facilitasse o desenvolvimento de tal classe no mercado de trabalho, tais 

características serão apontadas e explicadas no item posterior.  

2.2 Contextualização e classificação de micro empreendedor individual 
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Os microempreendedores Individuais (MEIs) possuem características que os 

diferenciam das modalidades existentes, e dentre elas podemos destacar o enquadramento no 

Simples Nacional e a isenção dos tributos federais, que são critérios considerados relevantes 

para os pequenos empresários. A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições 

especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. 

(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2017). 

Sendo assim, o Portal do Empreendedor (2017) traz uma definição de Empreendedor 

individual como sendo a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. E ainda, para se enquadrar na categoria de empreendedor individual, é 

necessário faturar, no máximo até 60 mil reais por ano, não ter participação em outras 

empresas como sócio ou titular e por fim, ter apenas um empregado contratado que receba um 

salário mínimo ou piso da categoria.  

Desse modo, pode-se observar que a migração dos empreendedores informais para a 

categoria do MEI (Micro Empreendedor Individual), só foi possível pela facilidade que lhes 

foram proporcionados advindos com a Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008. Esta incluiu 

diversos empreendedores para a formalidade, o que, por sua vez, propiciou maiores 

investimentos e retornos em seus negócios. 

 

3 PERSPECTIVA SOBRE VALOR PRESENTE LIQUIDO, TAXA MÍNIMA DE 

ATRATIVIDADE, PAYBACK E TAXA INTERNA DE RETORNO 

 

O valor presente líquido (VPL) tem a função de trazer para a data zero, usando como 

desconto a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) do projeto, todos os fluxos de caixa do 

investimento e somá-los ao valor do investimento que foi inicialmente feito. E segundo 

Warren, Reeve e Fess (2001 p.356): 

O método do valor presente líquido (VPL) analisa as propostas de 

investimento de capital comparando o investimento de caixa inicial e 

o valor presente dos fluxos de caixa líquidos. [...] A taxa de juros 

(retorno) utilizada nas análises de valor presente líquido é estabelecida 

pela gerência. Essa taxa em geral baseia-se em fatores como natureza 

do negócio, objetivo do investimento, custo dos fundos de garantia 

para o investimento e taxa de retorno mínimo desejável.  

 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
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Complementando, Motta & Calôba (2002) afirmam que a definição de Valor 

Presente Líquido é a de uma soma algébrica de fluxos de caixa descontados para o instante 

presente, a uma taxa de juros i. 

No entanto, para dar seguimento ao estudo de viabilidade é necessário utilizar a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA), que de acordo com Kunhen & Bauer (apud WERNKE, 2000, 

p.126) pode ser conceituada como “a taxa mínima de retorno que o investidor pretende 

conseguir como rendimento ao realizar algum investimento”. 

Dessa forma, o Payback simples auxilia o empreendedor a analisar em quanto tempo 

recupera o investimento feito no negócio. Este método visa identificar o número de períodos 

em que retorna os investimentos, subtraindo do capital inicial o caixa de “n” períodos, até a 

liquidação do capital investido.  Para Bruni e Famá (2003), como não se considera o custo de 

capital, a soma do saldo do investimento pode ser feito com base nos valores nominais (nas 

datas futuras).  

E ainda na mesma obra, Bruni e Famá (2003) destacam as vantagens e desvantagens 

do Payback simples: as principais vantagens do método Payback simples podem ser 

apresentadas como: (i) aplicação fácil e simples; (ii) fácil interpretação; (iii) serve como 

medida de risco: já que sua estimativa reduz o grau de incerteza, quanto menor seu valor, 

menor o risco associado ao projeto; (iv) serve como medida de liquidez: já que representa o 

tempo de recuperação do capital, assim, quando menor seu valor, maior a liquidez. 

Outro método que pode ser avaliado na pesquisa é o do Payback descontado, que 

assemelha-se com o Payback simples, porém, usa-se a Taxa Mínima de atratividade (TMA) 

antes de proceder aos fluxos de caixa. Sendo assim, todos os fluxos de caixa deverão ser 

descontados esta TMA em relação ao período em que está inserido. Este indicador é utilizado 

para avaliar a atratividade de um investimento, não devendo ser o único considerado como 

afirmam Motta & Callôba (2002, p. 97). 

Para dar continuidade ao estudo, a taxa interna de retorno (TIR) pode ser considerada 

como a mais importante, por ser uma taxa que indica o retorno do investimento, onde 

considera o valor do dinheiro no tempo. E ainda, possui o objetivo de zerar o valor presente 

líquido (VPL) dos fluxos de caixa do projeto, fazendo com que todas as entradas se igualem a 

todas as saídas do investimento. (PORTAL DA CONTABILIDADE, 2017). 

Complementando, a Taxa Interna de Retorno avalia um índice que indica a rentabilidade de 

um investimento por uma unidade de tempo. (MOTTA & CALÔBA, 2002). 
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Por essa razão, a TIR possibilita a projeção de entradas de Fluxos de caixa futuros da 

empresa, por considerar o valor do dinheiro no tempo e auxiliar a empresa em quanto precisa 

vender (produtos ou serviços) para obter o Ponto de Equilíbrio. 

 

 

 

4 FLUXO DE CAIXA E PONTO DE EQUILÍBRIO 

O fluxo de caixa pode ser entendido como um instrumento da gestão financeira que 

tem como objetivo projetar para períodos futuros as entradas e saídas de recursos financeiros 

da empresa, indicando qual será o saldo de caixa para o período que fora projetado. E através 

da Demonstração dos Fluxos de Caixa pode-se verificar as mudanças obtidas na área 

financeira da empresa durante um determinado tempo. (GRECO; GÄRTNER; AREND, 

2009). 

Em vista disso, o Fluxo de Caixa permite avaliar a diferença entre o valor recebido 

menos o valor pago em caixa, durante um determinado período do relatório financeiro 

(BLATT, 2001). Ainda, na mesma obra, BLATT (2001) completa sua definição, constatando 

que essa demonstração fornece uma visão profunda dos fluxos de caixa, de suas fontes e usos 

dos recursos. 

Em contrapartida, no que diz respeito ao ponto de equilíbrio, pode-se descrever como 

o momento em que o lucro da empresa é igual a zero, ou seja, o ponto no qual a receita total 

iguala-se aos custos totais e a despesas totais. Para Jiambalvo (2002), o ponto de equilíbrio é 

uma das principais ferramentas para a análise do custo volume lucro. Conceitua, ainda, 

Jiambalvo (2002), o ponto de equilíbrio como sendo o número de unidades que precisam ser 

vendidas para uma empresa atingir o seu equilíbrio, ou seja, ter um resultado que não 

implique em lucro ou prejuízo, mas sim um resultado zero. 

Complementando, em Economia, o ponto de equilíbrio pode ser similar ao conceito 

da Física, onde a situação de equilíbrio só se altera se outro fator ocorrer, tirando o corpo da 

inércia inicial. Em vista disso, há quem aconselhe o uso da denominação Ponto de Ruptura – 

do inglês break-even-point”. (BRUNI; 2002, p. 246). 

 Observa-se então, que para as áreas empreendedoras conseguirem mensurar 

todos os custos e despesas incorridas no negócio, julga-se necessário projetar os Fluxos de 



8 
 

Caixas e Ponto de Equilíbriofidedigno e coerente com a pesquisa realizada, conforme será 

abordado posteriormente. 

 

5 CONTEXTUALIZANDO CUSTOS E DESPESAS 

 

A apuração, análise e controle de Custos geram informações necessárias à tomada de 

decisões, como precificação, definição da carteira de produtos e serviços, além da avaliação 

econômica de novos projetos de investimento. (Santos, 2009, p.162). Por outro lado, Pizzolato 

(2004, p. 137) define a Contabilidade de Custos como “sendo uma exigência fundamental da 

administração moderna, e seu objetivo maior é a identificação e divulgação de informações 

detalhadas sobre custos, que devem ser usadas para controlar as atividades da empresa, 

planejar suas operações e dar base aos diversos processos gerenciais”. 

Complementando, para Santos (2009, p.165) os custos podem ser classificados como 

Custos Fixos, Custo Variável, Custo Direto e Indireto conforme quadro 1 a seguir: 

QUADRO 1- CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

Custo Fixo O custo fixo é constante em relação à quantidade total 

produzida ou vendida, seu valor por unidade – denominado 

custo fixo unitário ou custo médio – flutuará em função dessa 

quantidade. 

Custo Variável O custo variável flutua em relação à quantidade total produzida ou 

ao volume total de operações. Quando expresso em relação a uma 

unidade, o custo variável é denominado custo variável unitário ou 

custo variável médio e seu valor é constante. 

Custo Direto Alguns custos são exclusivos de determinados produtos ou serviços 

e por isso são chamados de custos diretos. Os custos diretos são 

utilizados principalmente para fins de apuração de custos. 

Custo Indireto Determinados gastos são compartilhados por mais de um produto, 

serviço ou departamento. Não há uma identificação clara sobre a 

distribuição desses gastos comuns – denominados custos indiretos – 

entre os produtos ou serviços. 

Fonte: Adaptado de Administração Financeira da Pequena e Média Empresa (SANTOS, 

2009, p. 165). 
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O quadro aborda diferenças relevantes entre os custos, pois, é indispensável à 

separação corretamente destes no momento da mensuração devido à importância que se é 

dada na aplicação da pesquisa. 

No que diz respeito às despesas, Santos (2009, p.163) afirma que “os dispêndios referentes à 

administração, vendas e financiamentos são considerados como despesas”. E ainda, podemos 

definir despesa como a parte do gasto que não está ligada a fabricação de bens e serviços, pois 

são os gastos relacionados às atividades de comercialização. (DUTRA, 2003, p.33.) 

Diante dessa perspectiva, utilizar métodos específicos (estudo de caso de natureza 

exploratória, por meio de questionário e entrevista direta com o proprietário da empresa), 

ajuda a esclarecer dúvidas em relação à separação e alocação correta dos custos e despesas. 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, que segundo Appolinário (2011, p. 146), é 

realizada com o intuito de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”. 

Essa modalidade de pesquisa permite que o pesquisador solucione uma situação-

problema e permite também a atualização e ampliação sobre determinado assunto. 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é qualitativa, que segundo Minayo (2001, 

p.14), “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada 

inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa 

quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a 

Educação.”. 

A “pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo 

envolvimento emocional do pesquisador”. Por outro lado, para Deslauriers (1991, p. 58), o 

cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da 

pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da 

amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o 

que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações. 

As informações necessárias para atingir os objetivos propostos deste estudo foram 

obtidas a partir de um estudo de caso, que segundo Bervian e Cervo (2002, p. 67), definem 

estudo de caso como “a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 
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comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua 

vida”. 

Por outro lado, Gil (2007), descreve o estudo de caso como “um estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu conhecimento amplo e 

detalhado”. O estudo exploratório fornece uma visão geral sobre a situação a ser pesquisada 

como também contribui para o melhoramento dos conhecimentos relevantes ao objeto da 

pesquisa. 

Quanto aos fins, a pesquisa é de natureza exploratória, onde Gil (2007) apresenta a 

pesquisa exploratória como “o tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Isso se confirma em Cervo e Bervian (2002, p.69) 

quando diz que “tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter nova 

percepção do mesmo e descobrir novas ideias”. 

Para permitir a realização da pesquisa exploratória que consiste no estudo de 

viabilidade econômico-financeira para a implantação de um Salão de Beleza na cidade de 

Tiradentes, estado de Minas Gerais, foram executados os seguintes passos no processo da 

pesquisa: 

a) Busca por informações sobre preços e serviços que são oferecidos pela concorrência local. 

Primeiramente, pesquisou-se na internet por produtos e serviços oferecidos por empresas 

de atividades similares e também visitas informais a empresas concorrentes. 

b) Levantamento dos investimentos iniciais e dos gastos necessários para concluir a abertura 

do negócio, como por exemplo, reformas do estabelecimento, equipamentos, produtos, 

instalações, os recursos físicos, isso só foi possível com a ajuda de fornecedores e 

empreendedores da área, através de pesquisa. Para que com isso fosse possível a estimativa 

do investimento inicial e os custos e despesas necessários para abertura e sobrevivência do 

negócio. 

c) Coleta de informações sobre os serviços prestados por um salão de beleza e os níveis de 

vendas obtidos, através de visitas a estabelecimentos similares para a realização de 

pesquisas e entrevistas, conversas informais com os proprietários, para que fosse possível a 

projeção dos fluxos de caixa projetados.  
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d) Ao final, foi elaborada uma análise de viabilidade econômico-financeira de acordo com os 

critérios adotados pelo Payback, TIR, VPL, DRE, Ponto de Equilíbrio, Fluxo de Caixa.  

7 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados a seguir foram extraídos da pesquisa realizada com o sócio proprietário 

entre os dias 20 e 21 de setembro de 2017. Com objetivo de validar a pesquisa e o Estudo de 

Caso.   

A entrevista com o sócio /proprietário ocorreu no seu estabelecimento que funciona 

no bairro Bela Vista, na cidade de São João Del Rei, Minas Gerais. Este possui formação na 

área de beleza e estética com diversos cursos de aprimoramento neste segmento. Para a 

continuação deste estudo o mesmo nos solicitou que preservássemos o nome da empresa por 

questões éticas e comerciais.  Dando sequência à pesquisa, a empresa atualmente trabalha 

com seu horário de funcionamento variando de acordo com a demanda e flexibilidade dos 

seus clientes. Os dias de folga dos colaboradores e sócio são aos domingos e segundas-feiras. 

Quando questionado quais os motivos que o levaram a escolher este ramo o mesmo 

afirmou que “optei por este ramo de atividade pela necessidade de gerar renda e  por não 

possuir outras opções de trabalho”. O proprietário ainda complementou que “a empresa 

iniciou suas atividades como um salão simples, com apenas corte de cabelos e tinturas e aos 

poucos foi aumentando seu aperfeiçoamento e devido ao aumento do fluxo da demanda, 

necessitou-se contratar um colaborador”. 

Com relação aos seus colaboradores, este possui um funcionário registrado de acordo 

com a CLT e que trabalha como auxiliar de serviços gerais. E ainda possui uma colaboradora 

que trabalha de maneira autônoma, que é a sua manicure/ pedicure, neste caso a mesma 

recebe percentuais sobre os serviços praticados. O empregador citou que os percentuais 

firmados com a Manicure/Pedicure são os que costumam praticar no mercado e variam de 

acordo com o fornecimento ou não do material. E optou por fornecer o material a esta, pois 

normalmente são funcionários com baixa escolaridade e que representam maior rotatividade.  

Em relação à procura pelos serviços, foi informado que os mais procurados são: corte 

e hidratação em primeiro lugar; tintura, escova e chapa e cauterização em segundo lugar, 

nutrição e sobrancelha ocupa o terceiro lugar e por fim, em quarto lugar, encontram-se as 

luzes, ombré hair, progressiva, botox e penteados. No entanto, o proprietário não soube 

informar ao certo o quanto cada serviço representa no faturamento total, mas destacou que 
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todos os serviços oferecidos propiciaram no aumento das receitas do salão. Tais dados foram 

extraídos do ANEXO 3. 

O faturamento total anual e mensal, o proprietário não soube informar ao certo por 

nunca ter feito esta estimativa. Mas detalhou todas as informações como: os custos (fixos e 

variáveis), despesas, o quanto gasta com cada produto em média, a quantidade em média dos 

serviços prestados mensalmente (conforme o ANEXO 1, 2 e 3) o que viabiliza os cálculos da 

TIR, VPL, RECEITA, PONTO DE EQUILIBRIO, DRE e o PAYBACK, de acordo com 

ANEXO (7). 

De acordo com o questionário aplicado, o salão se enquadra no tipo de tributação 

Simples Nacional, com a isenção dos tributos federais, que são critérios considerados 

relevantes para os pequenos empresários. E a empresa, de fato, se enquadra como micro 

empreendedor (MEI) por possuir apenas um empregado registrado e faturamento anual de 

aproximadamente R$ 51.337,80 (e ainda, mensal de R$ 4.278,15) conforme a Demonstração 

do Resultado do exercício. (ANEXO 9) 

Quando questionado em relação às formas de pagamento existentes, pelos serviços 

prestados, afirmou que “somente cerca de 22% costuma pagar em dinheiro e cheque; os 

outros 78% são com cartão de crédito e débito. E os percentuais gerais que incidem sobre as 

vendas no cartão de crédito são de aproximadamente, 4%. Pode-se confirmar tais informações 

de acordo com o ANEXO 1. 

Foi feito também uma referência quanto aos fornecedores. O sócio/proprietário 

costuma trabalhar sempre com os mesmos, tanto para materiais, quanto para produtos e 

equipamentos, no qual preferiu não especificar as marcas. E ainda informou que o salão não 

compra muitos materiais de uma só vez e que não julga necessários grandes estoques, pois os 

fornecedores vendem pequenas quantidades e o prazo de entrega é bem pequeno.  

Diante deste estudo, pode-se realizar a análise de viabilidade Econômica e Financeira 

que obteve um resultado positivo e viável de acordo com os indicadores e formas de 

avaliação. De acordo com o ANEXO 7, a empresa estudada apresenta um Ponto de Equilíbrio 

igual R$ 116,20, que representa a quantidade de serviços que a empresa precisa prestar para 

não ter lucro e nem prejuízo. Para chegar nesse resultado necessitou-se dos cálculos referente 

à média de preço e média dos custos variáveis, conforme o ANEXO 1. 

Dando prosseguimento à análise dos cálculos, o valor encontrado do Laji é de 

194,40, que refere-se à quantidade de serviços necessários para se recuperar o investimento 
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inicial de R$ 30.000,00( trinta mil reais), tal investimento utilizado para a compra de 

materiais, produtos e arcar com os primeiros custos e despesas da empresa em geral. 

Desse modo, com o resultado dos cálculos realizados do Valor Presente Líquido, 

tanto mensal, quanto anual, pode-se destacar que o VPL é maior que zero. O que significa que 

a empresa, diante das projeções de caixas realizadas com o estudo, possui a capacidade de 

pagar seu investimento inicial.  

Isto se afirma, na avaliação do Payback simples, mensal e anual, onde demonstra que 

a empresa paga seu investimento inicial, antes mesmo do prazo esperado. ANEXO 1. 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planejamento e estudo de viabilidade de um empreendimento é a base para o 

sucesso e crescimento. É considerado importante esse primeiro passo para iniciar a inclusão 

do negócio no mercado. Mas, o planejamento deve ser contínuo na jornada da empresa, para 

que seja possível a redução de incertezas inerentes a qualquer tipo de atividade empresarial. 

Quanto mais reais e melhores são as projeções, mais preparado o empreendedor estará para 

aproveitar as oportunidades, melhor é a capacidade para enfrentar as dificuldades, antes 

mesmo que estas possam causar algum impacto nas operações normais da empresa. 

Durante a realização do projeto, buscou-se elaborar provisões de vendas, levando em 

consideração que a aceitação e conquista da fidelização dos clientes é feita de forma lenta e 

gradual, que por sua vez, reflete diretamente no crescimento do faturamento e do negócio. 

Existem vários fatores que influenciam e contribuem para a efetiva realização do 

empreendimento. Dentre eles, podemos destacar a qualidade no atendimento e a constante 

inovação dos serviços prestados, que possibilitam a atração e fidelidade dos clientes. 

Porém, cabem algumas considerações relevantes quanto às limitações deste estudo de 

Viabilidade Econômica e Financeira. 

Os dados para previsão do crescimento do negócio foram baseados na opinião do 

sócio/ proprietário de estabelecimentos similares, no qual não apresentam dados que 

comprovem o real progresso; em relação aos fluxos de caixas projetados, não foram 

consideradas as promoções e os esforços na venda do serviço, bem como a alteração nos 

valores da prestação de serviços; da mesma forma, não foram considerados, afastamentos ou 

desligamentos do colaborador contratado e da Manicure/ Pedicure. 
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Seria apropriado também, analisar a possibilidade de agregação de cosméticos e 

produtos de beleza ao presente estudo, pois alem de ser um ambiente propício, tal prática pode 

complementar de maneira significativa o faturamento, uma vez que, os custos com mão-de-

obra e despesas se manteriam no mesmo padrão. 

A vantagem de se investir recursos neste projeto, é que possibilita que o 

empreendedor possa desenvolver habilidades e aperfeiçoamentos que permitam a 

continuidade do ramo do negócio, fazendo com que este se torne cada vez mais rentável e 

lucrativo para o proprietário. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO: 

ROTEIRO: 

1. Nome do Salão de Beleza 

2. Localização 

3. Qual horário de funcionamento? 

4. Empreendedor por necessidade ou oportunidade? 

 

MÃO-DE-OBRA 

5. Qual o número de colaboradores? 

6. Como é a remuneração? Percentual sobre serviços ou salário fixo? 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

7. Quais serviços oferecidos? 

a) Cabelo 

b) Mão/ Pé 

 

FATURAMENTO: 

8. Quais as formas de pagamento dos serviços? 

9. Qual percentual sobre as vendas no cartão de crédito? 

10. Quais os serviços mais procurados?  

a) Corte de cabelo 

b) Cabelo químico  

c) Manicure e Pedicure 

11. É feita alguma previsão de demanda e faturamento? 

12. Qual a Receita obtida? 

13. E a tributação? É simples Nacional? 

 

GASTOS: 

14. Quais as despesas? Fixas, variáveis, materiais, equipamentos? 

15. Qual o consumo médio dos produtos? 

 



 
 

 

FORNECEDORES 

16. Quem são os fornecedores dos móveis e equipamentos? E dos produtos? 

17. Quanto tempo dura os equipamentos? 

18. Como é feito os pedidos e a entrega pelos fornecedores? De quanto em quanto tempo 

em média? 

ANEXO 1: TABELA DE CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS : 

CUSTO VARIAVEIS NO 

MÊS 

  

Telefone  R$                                  

250,00  

Água  R$                                    

150,00  

Energia Elétrica  R$                                    

400,00  

Taxa de cartão de credito  R$                                    

360,00  

TOTAL  R$                                

1.160,00  

  

CUSTO VARIAVEL   RECEITA 

BRUTA 

  

 

Taxa de cartão pag seguro  

 4% por venda  R$ 9.000,00  R$         360,00  

PRODUTOS   QTDADE NO 

MÊS  
  

Pó descolorante Wella  R$                                    180,00  2  R$         360,00  

Água oxigenada volume 40  R$                                      42,00  4  R$         168,00  

Botox   R$                                    260,00  2  R$         520,00  

Cauterização  R$                                    499,00  MEIA   R$         250,00  

Nutrição  R$                                    250,00  MEIA   R$         125,00  

Progressiva  R$                                    550,00  1  R$         550,00  

Hidratação  R$                                    110,00  2  R$         220,00  

Coloração   R$                                      24,00  1  R$            24,00  

Shampoo 5L  R$                                      90,00  1  R$            90,00  

Condicionador 5L  R$                                      90,00  1  R$            90,00  

Cartão com 100 unidades  R$                                    100,00     R$         100,00  

TOTAL  R$                                2.195,00     R$      2.497,00  

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 



 
 

ANEXO 2: TABELA DE CUSTOS FIXOS MENSAIS : 

CUSTOS FIXOS NO MÊS    

Pró Labore  R$                                2.000,00  

MEI  R$                                      51,85  

Contador  R$                                    154,00  

FGTS  R$                                      96,00  

INSS  R$                                    144,00  

Funcionário   R$                                1.200,00  

Internet  R$                                      69,00  

TOTAL  R$                                3.714,85  

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

ANEXO 3:TABELA DE MÉDIA DE CONSUMO DOS PRODUTOS X 

QUANTIDADE DE SERVIÇOS MENSAIS 

PREÇO DO SERVIÇO  MÉDIA PREÇO UNITÁRIO  QTDADE NO 

MÊS 

  

Corte Feminino  R$                                      27,00  30  R$         910,00  

Corte Masculino  R$                                      17,00  30  R$         510,00  

Luzes   R$                                    140,00  10  R$      1.400,00  

ombréhair  R$                                    120,00  10  R$      1.200,00  

Tintura   R$                                      30,00  20  R$         600,00  

Escova e chapa   R$                                      25,00  20  R$         500,00  

Escova  R$                                      20,00  20  R$         400,00  

Botox   R$                                      70,00  10  R$         700,00  

Progressiva  R$                                    140,00  10  R$      1.400,00  

Nutrição   R$                                      50,00  15  R$         750,00  

Hidratação  R$                                      45,00  30  R$      1.350,00  

Cauterização  R$                                      60,00  20  R$      1.200,00  

Penteado  R$                                      55,00  10  R$         550,00  

Sobrancelha  R$                                      12,00  15  R$         180,00  

TOTAL  R$                                    811,00  250  R$  11.650,00  

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: TABELA DE MÓVEIS  

MOVEIS     

Lavatório 1  R$                 398,00  

Cadeira cab 2  R$                 998,00  

Cadeira manic 1  R$                 250,00  

Cadeira espera 2  R$                 732,00  

Cadeira infantil 1  R$                 150,00  

Puff 3  R$                 246,00  

Expositor de 

esmalte 

1  R$                 210,00  

Balcão de recepção 1  R$                 899,00  

Revisteiro 1  R$                 149,00  

Tripé 1  R$                    99,00  

Espelho 2  R$                 938,00  

TOTAL    R$              5.069,00  

   

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

ANEXO 5: TABELA DE ACESSÓRIOS  

ACESSÓRIOS       

Secador 2  R$                   157,52   R$      

315,04  

Chapinha 2  R$                   180,00   R$      

360,00  

Babyliss 1  R$                   152,10   R$      

152,10  

Miracurl 1  R$                   549,00   R$      

549,00  

Toalha  20  R$                      

10,00  

 R$      

200,00  

Tesoura  2  R$                   121,33   R$      

242,66  

Touca hidratação 4  R$                        

5,00  

 R$        

20,00  

Touca de luzes 4  R$                      

21,08  

 R$        

84,32  

Touca térmica  4  R$                      

21,00  

 R$        

84,00  

Pregador  50  R$                        

0,50  

 R$        

25,00  

Papel Alumínio 10  R$                        

3,00  

 R$        

30,00  

Pente de carbono 4  R$                        

7,00  

 R$        

21,00  

Pincel  5  R$                         R$        



 
 

2,00  10,00  

Pote  5  R$                        

3,00  

 R$        

15,00  

Pente de corte c 3 2  R$                      

12,90  

 R$        

25,80  

Fixador de cabelo 4  R$                      

18,00  

 R$        

72,00  

Gel  4  R$                        

6,00  

 R$        

24,00  

Agenda 1  R$                      

10,00  

 R$        

10,00  

Televisão 29 

polegadas 

1  R$                1.049,00   R$  1.049,00  

Caneta  5  R$                        

1,00  

 R$          

5,00  

Caixas de Luvas c 

100 

3  R$                      

17,00  

 R$        

51,00  

Grampo  100  R$                        

4,00  

 R$      

400,00  

Goma de silicone 40  R$                        

4,00  

 R$      

160,00  

TOTAL      R$  

4.335,45  

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

ANEXO 6: TABELA DE PRODUTOS MANICURE/PEDICURE  

      

Produtos Um valor 

Alicate 3  R$                36,00  

Espátulas 3  R$                12,00  

Palito 100  R$                30,00  

Esmaltes 100  R$             350,00  

Algodão 10  R$                60,00  

Estufa esterilizadora 1  R$             130,00  

Acetona 12  R$                36,00  

Toalha 10  R$                70,00  

Bacia pé 1  R$                18,00  

Bacia mão 2  R$                18,00  

Amolecedor de cutícula 1  R$                  6,50  

Spray secante 4  R$                12,00  

Tinta 15  R$                60,00  

Pincel 2  R$                18,00  

Revista 10  R$                15,00  

Lixa caixa  1  R$                10,00  

TOTAL    R$             881,50  

 



 
 

ANEXO 7:INDICADORES E FORMAS DE AVALIAÇÃO MENSAL  

 

Ponto de 

Equilíbrio: 

 

Q = Custo fixo 

         P- Cv 

Q = 3.714,85  

    46,60- 14,63  

Q = 3.714,85  

         31,97  

Q = R$ 116,20  

 

 

 

Média do preço 

unitário de venda: (P) 

 

11.650/ 250 :R$ 46,60 

 

Média do Custo 

Variável (C): 

 

3.657,00/250: R$ 14,63 

 

 

Receita Bruta: 

 

 

 

Receita: P . Q 

= 46,60 . 250 

= R$ 11.650,00 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

LAJI: 

 

LAJI: Q . (P-V)-CF 

2.500: Q . ( 46,60 – 14,63) – 3.714,85  

2.500: Q. 31,97 – 3.714,85  

2.500 + 3.714,85: 31,97.Q 

6.214,85: 31,97 .Q 

Q: 6.214,85 

     31,97  

Q: R$ 194,40          

 

OBS: Quantidade de serviço necessário para se recuperar o 

investimento inicial, pagando-se R$ 2.500,00 por mês. Lembrando que o 

investimento inicial é de R$ 30.000. 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 



 
 

VPL Mensal: 

Fórmula: 

Investimento inicial: Fluxo de Caixa 

                                        (1+i)n 

2.500: 4.278,15 

             1,1125 

2.500: 3.845,53 

1.845,53                         VPL>0 

 

Investimento inicial mensal: 

30.000 / 12 meses: R$ 2.500,00  
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

VPL Anual: 

Fórmula: 

Investimento inicial: Fluxo de Caixa 

                                        (1+i)n 

30.000: 51.337,80 

                1,1125 

30.000: 46.146,34 

16.146,34                           VPL>O 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

No Payback mensal, pagamos o investimento inicial mensal, em menos 

de um mês, aproximadamente dias, sendo viável o projeto. 

O prazo de um mês se torna suficiente para o pagamento do 

investimento mensal. 

 

(2.500)__________3.845,53 

1.845,53 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

No Payback anual, pagamos o investimento inicial anual, em menos de 

um ano. Sendo viável o projeto. 

O prazo de um ano se torna suficiente para o pagamento do 

investimento anual. Sendo a TIR(49,20%,) > TMA (11,25%) , para um 

período de 12 meses.  

(30.000)________46.146,34 

16.146,34 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 



 
 

ANEXO 9: Demonstração do Resultado do Exercício Mensal   

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): 

 

Receita.....................................................11.650,00  

(-)Custo variável...........................................(3.657,00) 

= Margem de Contribuição............................7.993,00  

(-) Custo Operacional Fixo............................(3.714,85)  

=Lucro Operacional (LAJI)..............................4.278,15  

 

= Lucro Operacional Anual ...........................51.337,80 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 


