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Introdução 

Planejar não é algo fácil. Isso acontece por diversos fatores, mas um dos 
principais é a não disseminação da cultura do planejamento no Brasil. Faz 
pouco tempo que a população brasileira, de maneira geral, começou a pensar 
em planejamento financeiro.  

Aqui você verá a importância do planejamento para qualquer negócio, 
conhecerá algumas maneiras de planejar e aprenderá alguns conceitos 
fundamentais para que seu negócio não fracasse por falta de planejamento. 

Não importa se você está começando o seu negócio ou se está na fase de 
refinamento da ideia, o planejamento financeiro será um grande aliado e 
evitará que você passe por situações indesejáveis. 

Estudar o negócio e entender se ele é viável ou não pode significar o sucesso, 
evitando o fracasso da sua ideia. 

Planejamento financeiro para Negócios de Impacto 
Social 

O planejamento é a melhor estratégia que um empreendedor pode adotar na 
concepção do seu projeto. É ele quem indicará se o negócio é viável ou não, se 
precisará de ajustes ou se a implementação é a melhor possível.  
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Mas o que é planejamento? 

É importante entender que planejamento 
é o esforço realizado por uma ou mais 
pessoas que pensarão como e o que deve 
ser feito para alcançar os objetivos 
definidos para uma determinada 
empresa. 

Em outras palavras, significa “visualizar” e 
registrar antecipadamente as ações que 
deverão ocorrer na empresa para 

contribuir no alcance dos objetivos. 

Atenção!  

Planejar não é uma ação com prazo definido. O processo deverá ser contínuo e 
permanente, sempre voltado para o futuro da empresa no mercado. 

 Isso significa que deve ser flexível para realizar os ajustes e as correções que forem 
necessários, em função do momento e das perspectivas do mercado. 

 

Planejar não é um processo de “adivinhar o futuro”, mas sim de refletir e 
determinar como você quer “construir” sua empresa no futuro.  
Podemos então usar uma frase de Lewis Carroll para ilustrar esse pensamento: 

“Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.” 

Saiba que é extremamente importante para a sobrevivência do seu negócio ter 
metas tangíveis, saber aonde pretende ir e como chegar lá. 

Por onde começar? 

Para explicar melhor como iniciar um planejamento, você verá um estudo 
fictício sobre planejamento financeiro que o fará refletir sobre suas tomadas 
de decisão. O mais importante é entender cada etapa do processo de 
planejamento financeiro, desde os investimentos iniciais, até a avaliação do 
resultado, o “lucro”, assim você saberá como aplicar e como tomar decisões 
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em seu projeto de Negócio de Impacto Social, para isso conheça a seguir a 
Hospedaria da Dona Maria! 

Hospedaria da Dona Maria: o início 

Imagine que Dona Maria, uma mulher empreendedora e moradora de uma 
comunidade no Rio de Janeiro, pretende montar uma hospedaria para gerar 

trabalho e renda tanto para ela, 
como para outras pessoas da sua 
comunidade. O primeiro passo 
foi visitar o local que lhe foi 
oferecido, um sobrado com oito 
quartos, dois banheiros 
coletivos, uma sala e uma 
cozinha, além de uma área 
externa, e uma varanda, muito 
bem cuidada que proporciona 
uma vista incrível. 

Ela examinou detalhadamente 
uma série de questões: o estado o estado geral do imóvel, a necessidade de 
obras e reformas, a localização, as instalações e o acesso, dentre outros 
aspectos. Ela também se informou sobre o valor do aluguel, do IPTU, bem como 
o prazo para contrato de locação do imóvel. Registrou todas as informações, 
suas impressões e também fez diversas fotos e conversou com os vizinhos 
dessa localidade. 

Dica!  

Nessas horas, a “curiosidade” é uma característica importante e presente 
nos empreendedores de sucesso.  

Sempre aproveite as visitas e contatos para obter informações. 
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5 etapas do planejamento 

Para ajudar Dona Maria a organizar esse importante estudo para o seu negócio, 
o planejamento financeiro foi estruturado em cinco etapas: 

• Previsão de investimentos 
• Previsão de Vendas 
• Previsão de Compras 
• Previsão de Despesas e Custos 
• Indicadores de Resultado. 

1 - Previsão de investimentos  

Esta etapa trata dos investimentos iniciais, ou seja, a aquisição de móveis para 
os quartos e a sala, roupas de cama, mesa 
e banho, equipamentos para a cozinha, os 
reparos necessários nas instalações 
elétricas e hidráulicas do imóvel, bem 
como obras e reformas que precisarão ser 
executadas, afinal o sobrado precisar 
estar em excelentes condições para 
receber seus futuros hóspedes. 

Dona Maria preparou um formulário e 
registrou todos os investimentos iniciais 
que precisará fazer. Você também pode 
utilizar uma planilha nos mesmos padrões 
para isso se desejar. Veja no exemplo a seguir. Ela comprará oito camas de casal 
com colchão de espuma, uma para cada quarto da hospedaria. Ao pesquisar 
preços, concluiu que precisará investir R$400,00 em cada uma, totalizando 
R$3.200,00. 

Investimentos Iniciais 
Descrição Detalhada Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

Camas de casal com colocação de espuma 8 400,00 3.200,00 

Cada quarto terá dois jogos de roupas de cama e banho, totalizando dezesseis 
jogos, sendo cada um deles orçado em R$300,00. Somente neste item precisará 
de R$4.800,00. Para cada quarto, ela também comprará um ventilador de teto. 
Cada um deles custará R$120,00 já com a instalação incluída. 



7 
 

Investimentos Iniciais 
Descrição Detalhada Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

Camas de casal com colocação de spuma 8 400,00 3.200,00 
Kit de roupas de cama e banho para os quartos 16 300,00 4.800,00 
Ventiladores de teto e instalação 8 120,00 960,00 

Além dos itens apresentados, Dona Maria fez um levantamento amplo de tudo 
que irá precisar, veja na tabela: 

Investimentos Iniciais 
Descrição Detalhada Quantidade 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Camas de casal com colocação de spuma 8 400,00 3.200,00 
Kit de roupas de cama e banho para os quartos 16 300,00 4.800,00 
Ventiladores de teto e instalação 8 120,00 960,00 
Mesa de centro com oito cadeiras para a sala 1 1.000,00 1.000,00 
Fogão de 4 bocas 1 300,00 300,00 
Geladeira de 400 litros 1 700,00 700,00 
Máquina de lavar 8kg 1 600,00 600,00 
Revisão e reforma das instalações elétricas e hidráulicas 1 1.000,00 1.000,00 
Reforma e pintura geral 1 3.000,00 3.000,00 
Conjunto de mesa com 4 cadeiras em PVC para área 
externa 

4 220,00 880,00 

Por fim, ela decidiu incluir uma reserva de dez por cento do total levantado até 
agora, para possíveis imprevistos. Essa é uma boa prática e evitará que 
pequenos problemas saiam do controle. O valor reservado foi de R$1.640,00. 

Após isso somou todos os valores e encontrou um total de R$18.080,00 de 
investimento inicial como você verá a seguir. Simples, não é mesmo? 

Investimentos Iniciais 
Descrição Detalhada Quantidade 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Camas de casal com colocação de spuma 8 400,00 3.200,00 
Kit de roupas de cama e banho para os quartos 16 300,00 4.800,00 
Ventiladores de teto e instalação 8 120,00 960,00 
Mesa de centro com oito cadeiras para a sala 1 1.000,00 1.000,00 
Fogão de 4 bocas 1 300,00 300,00 
Geladeira de 400 litros 1 700,00 700,00 
Máquina de lavar 8kg 1 600,00 600,00 
Revisão e reforma das instalações elétricas e hidráulicas 1 1.000,00 1.000,00 
Reforma e pintura geral 1 3.000,00 3.000,00 
Conjunto de mesa com 4 cadeiras em PVC para área 
externa 

4 220,00 880,00 

10% de reserva técnica para eventualidades 1 1.640,00 1.640,00 
Total  18.080,00 
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Dona Maria agora já tem o valor estimado para o Investimento Inicial em sua 
hospedaria, então a primeira etapa do planejamento financeiro foi concluída. 

Para fixação do conteúdo exposto até aqui, sugerimos que você prepare seu 
formulário ou planilha e registre nele os investimentos iniciais que serão 
necessários em seu projeto, mas não se esqueça de incluir uma reserva 
financeira para os imprevistos. Assim, você terá uma noção real de quanto 

investimento inicial seu negócio precisa. 

2 - Previsão de vendas 

Concluída a previsão para o investimento 
inicial de Dona Maria, agora é necessário 
construir a previsão de vendas, tanto de 
diárias para os hóspedes, como também 
refrigerantes e água, que serão ofertados 
por ela. Será utilizado o mesmo método da 
aula anterior, definindo quantidades a 
serem vendidas, e também os valores que 

serão cobrados por cada produto ou serviço para os doze meses do ano, mês a 
mês. 

Dona Maria realizou um estudo em outras 
hospedarias e pousadas da comunidade e, por 
meio dele, constatou que a taxa de ocupação 
dos seus quartos ocorrerá da seguinte forma: 
nos meses de maior procura (dezembro, 
janeiro, fevereiro e julho), a ocupação será de 
75% dos quartos, ou seja, seis diárias, durante 
sete dias por semana, resultarão em 42 diárias 
por semana. 

Segundo Dona Maria, em sua hospedaria 
haverá dois tipos de diárias: para casal e para 

solteiro. Semanalmente, a disponibilidade será de 21 diárias para cada 
modalidade. Considerando que cada mês tem quatro semanas, ao final, serão 
ofertadas 84 diárias para quartos de casais e a mesma quantidade para quartos 
de solteiros. 
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Muito organizada, Dona Maria preparou um formulário registrando nele esses 
dados definidos anteriormente. Veja como é simples. 

Produto Dez Jan Julho 
Diária Casal 84 84 84 
Diária Solteiro 84 84 84 

Por meio do estudo que você realizou, Dona Maria também fez uma estimativa 
da taxa de ocupação em relação aos demais meses do ano. Os resultados 
ficaram da seguinte forma: 

• No período de menor procura a taxa de ocupação será de 50%, ou seja, 
quatro diárias, sete dias por semana, o que resulta 28 diárias por semana. 

• As diárias serão divididas em quantidades iguais, o que resulta em 14 
diárias para cada modalidade: quarto de solteiro e quarto de casal. 

• Considerando que cada mês tem quatro semanas, ao final, serão 
ofertadas 56 diárias para quartos de casal e a mesma quantidade para 
quartos de solteiros. 

Produto Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov 

Diária Casal 56 56 56 56 56 56 56 56 

Diária Solteiro 56 56 56 56 56 56 56 56 

Completando seu formulário com o restante desses dados, o resultado 
encontrado por Dona Maria você pode ver abaixo. Serão no total 784 diárias 
para solteiro e a mesma quantidade para casais. O resultado total é de 1.568 
diárias por ano! 

Produto Dez Jan julho 

Diária Casal 84 84 84 

Diária Solteiro 84 84 84 

 

Produto Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov 
Diária Casal 56 56 56 56 56 56 56 56 
Diária Solteiro 56 56 56 56 56 56 56 56 

 

Produto Total Individual Total Geral 
Diária Casal 784 1568 
Diária Solteiro 784 
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Como você pôde perceber, esses números são 
construídos passo a passo, e com base em 
levantamentos e premissas bastante 
criteriosas. Atenção, nada de achismos! Para 
finalizar esta etapa, Dona Maria precisa 
realizar a previsão da venda de refrigerantes e 
água. Ela está convencida de que venderá em 
cada diária, em média, duas águas e um 
refrigerante, totalizando três unidades por 
diária, independente se é de casal ou de 
solteiro. 

Assim, basta multiplicar o total de diárias mensais por três para saber o total de 
refrigerantes e água na previsão. Veja nos quadros como ficaram essas 
quantidades. 

Produto Dez Jan Julho 
Diária Casal 84 84 84 
Diária Solteiro 84 84 84 
Refrigerante e Água 504 504 504 

 

Produto Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov 
Diária Casal 56 56 56 56 56 56 56 56 
Diária Solteiro 56 56 56 56 56 56 56 56 
Refrigerante e Água 336 336 336 336 336 336 336 336 

 

Produto Total Individual Total Geral 
Diária Casal 784 1568 
Diária Solteiro 784 
Refrigerante e Água 

 
4704 

Com o objetivo de ser bastante competitiva e fiel à pesquisa realizada, Dona 
Maria estabeleceu os seguintes preços para as diárias e bebidas: 

• Para a diária de casal, cobrará R$140,00. 
• Para a diária de solteiro, cobrará R$110,00. 
• Para as bebidas, seja refrigerante ou água, cobrará R$5,00. 
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Janeiro a Junho 
Produto Preço Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Diária Casal 140 11.760 11.760 7.840 7.840 7.840 7.840 
Diária Solteiro 110 9.240 9.240 6.160 6.160 6.160 6.160 
Refrigerante e Água 5 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 
Total - 23.520 23.520 15.680 15.680 15.680 15.680 

Julho a Dezembro 
Produto Preço Jul Ago Set Out Nov Dez 

Diária Casal 140 11.760 7.840 7.840 7.840 7.840 11.760 
Diária Solteiro 140 9.240 6.160 6.160 6.160 6.160 9.240 
Refrigerante e Água 5 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 
Total - 23.520 15.680 15.680 15.680 15.680 23.520 

Desta forma e já tendo as quantidades definidas, bastará multiplicar os preços 
por cada quantidade de cada serviço ou produto a vender.  Agindo dessa forma 
e registrando esses valores em seu formulário, Dona Maria encontrará a 
previsão das vendas.  

Veja no quadro abaixo como ficaram essas contas. Note que ela está 
projetando uma venda anual de R$219.520,00. 

Produto Total Anual 
Diária Casal 109.760 
Diária Solteiro 86.240 
Refrigerante e Água 23.520 
Total 219.520 

Observe novamente que, esses valores foram calculados a partir de premissas 
e critérios muito bem definidos por Dona Maria. Nada de “achismos”. 

3. Previsão de Compras 

Nesta etapa será realizada uma previsão de compras para atender a tudo que 
Dona Maria precisa entregar aos seus hóspedes. Esses são os chamados custos 
diretos, pois estarão sempre presentes em cada estadia vendida. Por exemplo, 
para entregar os quartos limpos será necessário contratar serviços e comprar 
material de limpeza. 

Dona Maria, tal como em etapas anteriores, foi cuidadosa e organizada ao 
preparar os orçamentos para essas compras. Entenda a seguir como funciona 
a Previsão de compras. 
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3.1. Começando pelo café da manhã. 

Dona Maria pretende oferecer um café da manhã modesto, mas de qualidade, 
ela planejou servir aos seus hóspedes: café, leite, açúcar e adoçante, suco de 
laranja natural preparados diariamente, pão francês, de forma e brioches, 
manteiga e geleias, frutas naturais, no caso, melancia e melão, frutas que 
podem ser encontradas durante o ano todo, presunto, queijo prato, ovos 
mexidos e bolo caseiro, que ela comprará de sua vizinha. 

Após fazer as contas, ela concluiu que gastará, em 
média, R$15,00 para cada três pessoas no café, 

ou seja, um casal e um solteiro, tudo alinhado 
à sua premissa de ter sempre meio a meio as 
diárias de casal e solteiro. 

Como sempre, muito organizada, Dona 
Maria preparou o formulário para orçar esses 

custos e os registrou, cuidadosamente, nesse 
quadro abaixo.  

Orçamento de compras - Janeiro a Junho 

Produto Preço Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Café da manhã 15 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 

Orçamento de compras - Julho a Dezembro 

Produto Preço Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Café da manhã 15 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 

Produto Total Anual 

Café da manhã 23.520 

O que ela fez foi multiplicar o valor estimado do café da manhã para cada três 
hóspedes, um casal e um solteiro, pela quantidade total de estadias previstas 
mês a mês. Simples não é mesmo? O orçamento anual para o café da manhã 
alcançou R$23.520,00 anualmente. Um bom dinheiro! 
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3.2 Itens necessários para os quartos 

Continuando o orçamento de compras, agora o cálculo realizado é para saber 
quanto será necessário para Dona Maria preparar cada quarto para um 
hóspede solteiro. 

Ela decidiu disponibilizar os seguintes produtos: 1 kit de sabonete e xampu, 1 
jogo de toalhas de banho, rosto e tapete para Box, 1 jogo de lençol e fronha, 
todos limpos, serviço este que será realizado por uma lavanderia especializada. 
Além disso, ela estimou um gasto de meio rolo de papel higiênico por dia, 
totalizando um gasto de R$ 22, 00 por diária de solteiro. 

Utilizando o mesmo raciocínio, Dona Maria empregou o cálculo do gasto para 
um quarto de casal. Veja como ela o fez: Serão necessários 2 kits de sabonete 
e xampu, 2 jogos de toalhas de banho, rosto 
e tapete para o box, 1 jogo de lençol com 
duas fronhas e 1 rolo de papel higiênico, 
totalizando um gasto de R$ 30,00 por diária 
de casal.  

Da mesma forma como fez anteriormente, 
Dona Maria registrou no seu formulário 
esses gastos, assim: Multiplicou a 
quantidade de diárias de solteiro pelo valor 
previsto por diária, tanto como a quantidade 
de diárias de casal pelo valor previsto por 
diária de casal. Registrou os resultados, mês a mês. Veja no quadro como ficou. 

Orçamento de compras - Janeiro a Junho 

Produto Preço Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Café da manhã 15 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 

Estadia Solteiro 22 1.848 1.848 1.232 1.232 1.232 1.232 

Estadia Casal 30 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 

Orçamento de compras - Julho a Dezembro 

Produto Preço Jul Ago Set Out Nov Dez 

Café da manhã 15 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 

Estadia Solteiro 22 1.848 1.232 1.232 1.232 1.232 1.848 

Estadia Casal 30 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 
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Na sequência, ela calculou o total anual para cada tipo de diária. 

Produto Total Anual 
Café da manhã 23.520 
Estadia Solteiro 17.280 
Estadia Casal 23.520 

3.3 Bebidas 

Ao final, Dona Maria fez o orçamento de compra de água e refrigerantes. Como 
comprará cada unidade por R$2,00, pagará por 2 águas e 1 refrigerante o valor 
de R$6,00 por estadia, seja de casal ou de solteiro. Lembre-se que ela previu 
isso anteriormente. Transferindo para seu formulário esses valores, ela 
multiplicou o valor total de água e refrigerante, ou seja, R$6,00, pela 
quantidade de estadias, mês a mês, Dona Maria encontrou o orçamento de 
compras como você verá no quadro.  

Orçamento de compras - Janeiro a Junho 
Produto Preço Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Café da manhã 15 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 
Estadia Solteiro 22 1.848 1.848 1.232 1.232 1.232 1.232 
Estadia Casal 30 2.520 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 
Refrigerante / Água 6 1.008 1.008 672 672 672 672 

Orçamento de compras - Julho a Dezembro 
Produto Preço Jul Ago Set Out Nov Dez 

Café da manhã 15 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 
Estadia Solteiro 22 1.848 1.232 1.232 1.232 1.232 1.848 
Estadia Casal 30 2.520 1.680 1.680 1.680 1.680 2.520 
Refrigerante / Água 6 1.008 672 672 672 672 1.008 

Ela já aproveitou e tendo somado todos os valores, mês a mês, encontrou além 
do valor total mensal, o total anual para esse gasto. 

Produto Total Anual 
Café da manhã 23.520 
Estadia Solteiro 17.280 
Estadia Casal 23.520 
Refrigerante / Água 9.408 
Total 73.696 

4 - Previsão de Despesas e Custos 

Por meio do caso de Dona Maria, você passou por três dos cinco passos de um 
planejamento financeiro. Foram eles: a previsão para o investimento inicial, a 
projeção de vendas físicas e a projeção de receitas dessas vendas.  
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Por último, acompanhou a elaboração do orçamento de compras para atender 
aos hóspedes de Dona Maria, oferecendo um belo café da manhã, quartos 
limpos e prontos para serem utilizados. Vamos para o passo seguinte: a 
previsão de despesas e custos. 

Dona Maria precisará adquirir mensalmente diversos materiais de consumo e 
também descartáveis. Esses custos são chamados indiretos porque são 
necessários para atender aos hóspedes, porém não podem ser alocados com 

precisão a cada estadia. Para os 4 meses de 
maior ocupação serão gastos R$80,00 com 
guardanapos, R$40,00 com canudos, 
R$100,00 com copos descartáveis e 
R$300,00 com materiais de limpeza. 

Já para os demais 8 meses de menor 
ocupação, suas estimativas são:  
R$50,00 com guardanapos, R$30,00 com 
canudos, R$80,00 com copos descartáveis 
e R$200,00 com materiais de limpeza. 

 

Atenção! 

É natural que, esperando um menor movimento, o consumo desses materiais 
também seja menor. 

Como sempre muito organizada, Dona Maria preparou um formulário, onde 
registrou cada uma dessas despesas. Veja no quadro como ficou. 

Material de Consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Guardanapos 80 80 50 50 50 50 
Canudos 40 40 30 30 30 30 
Copos 
descartáveis 

100 100 80 80 80 80 

Material de 
limpeza 

300 300 200 200 200 200 

Total 520 520 360 360 360 360 
Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  

Produto Jul Ago Set Out Nov Dez 
Guardanapos 80 50 50 50 50 80 
Canudos 40 30 30 30 30 40 
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Copos 
descartáveis 

100 100 80 80 80 80 

Material de 
limpeza 

300 200 200 200 200 300 

Total 520 360 360 360 360 520 

Primeiro os guardanapos, depois os canudos, os copos descartáveis e 
finalmente o material de limpeza, sempre respeitando os valores mensais de 
acordo com as ocupações e conforme estimado anteriormente.   

Em seguida fez a soma de cada um deles, apurando o total individual, o mensal 
e o total geral. 

Produto Total Anual 
Guardanapos 720 
Canudos 400 
Copos descartáveis 1.040 
Material de Limpeza 2.800 
Total 4.960 

Toda empresa, formalmente constituída como a de Dona Maria, deverá 
recolher impostos, conforme definido na legislação tributária brasileira. 
Sabendo disso, Dona Maria foi orientada a procurar um contador para prestar 
os serviços contábeis, bem como orientá-la quanto à legislação em geral. 
Conversando com o contador, ela descobriu que existem quatro formas de 
tributação para empresas. Veja a seguir quais são elas. 

O Microempreendedor 

O imposto a pagar é um valor fixo, mensal, 
porém para atividades cuja venda anual não 
ultrapasse R$81.000,00, o que não é o caso da 
hospedaria, tendo em vista que já há uma 
projeção de receita de vendas maior que esse 
valor. 

Como optante do Simples Nacional, formato 
este, segundo o contador, o mais adequado para 
a hospedaria, cuja venda anual não ultrapasse 
R$4.800,000,00, e tem percentuais de imposto a 
pagar bem mais modestos.  
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Os outros formatos são: o do Lucro Presumido e do Lucro Real, que não foi 
indicado pelo contador para a hospedaria de Dona Maria. O escolhido foi a 
tributação pelo Simples Nacional. 

O Simples Nacional 

Definido o Simples Nacional como o formato 
de tributação a ser aplicado na hospedaria, 
o contador, com base na previsão de venda 
anual, determinou que Dona Maria utilizasse 
o percentual de 6% para as receitas das 
reservas dos quartos, e 4% para as receitas 
da venda de bebidas, tendo em vista que 
esse sistema de tributação diferencia venda 
de serviço, as diárias, do que é venda de 
produtos, as bebidas, determinando 
percentuais diferentes para cada um desses 
casos.  

Definido o percentual do imposto e utilizando seus formulários, Dona Maria, 
rapidamente, calculou o valor previsto do imposto a recolher mês a mês. 

Multiplicou cada receita de diária mensal por 6%, cada receita de venda de 
bebidas por 4%, e registrou no formulário, desta forma, encontrando os valores 
que você pode conferir no quadro abaixo. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Simples (6% das diárias) 1.2
60 

1.2
60 

840 840 840 840 

Simples (4% das 
bebidas) 

100
,8 

100
,8 

67,2 67,2 67,2 67,2 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  
Produto Jul Ago Set Out Nov Dez 

Simples (6% das diárias) 1.2
60 

840 840 840 840 1.260 

Simples (4% das 
bebidas) 

100
,8 

67,
2 

67,2 67,2 67,2 100,8 

Total Anual 
Produto Total Anual 
Simples (6% das diárias) 11.760 
Simples (4% das bebidas) 940,8 
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Convencida de que a maioria dos pagamentos que receberá dos seus hóspedes 
será no cartão de crédito, Dona Maria, em contato com o banco onde abrirá a 
conta bancária da hospedaria, descobriu que será cobrada uma taxa de 4% 
sobre cada venda realizada no cartão de crédito. 

Além disso, ela pretende pagar uma comissão de 
vendas de 2% sobre as vendas totais, que será 

dividida com toda a sua equipe. 

Definido isso, Dona Maria passou para seu 
formulário esses valores, no caso, calculados 
sobre as vendas totais de cada mês, ou seja, 
para a taxa do cartão de crédito, 4% das 

vendas totais, mês a mês e, para a comissão 
das vendas, 2% sobre os mesmos valores de 

vendas, também mês a mês. Confira no quadro.  

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Simples (6% das diárias) 1.260 1.260 840 840 840 840 
Simples (4% das bebidas) 100,8 100,8 67,2 67,2 67,2 67,2 
Taxa dos cartões (4%) 940,8 940,8 627,2 627,2 627,2 627,2 
Comissões (2%) 470,4 470,4 316,6 316,6 316,6 316,6 
Total 2.772 2.772 1.848 1.848 1.848 1.848 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  
Produto Jul Ago Set Out Nov Dez 

Simples (6% das diárias) 1.260 840 840 840 840 1.260 
Simples (4% das bebidas) 100,8 67,2 67,2 67,2 67,2 100,8 
Taxa dos cartões (4%) 940,8 627,2 627,2 627,2 627,2 940,8 
Comissões (2%) 470,4 316,6 316,6 316,6 316,6 470,4 
Total 2.772 1.848 1.848 1.848 1.848 2.772 

Aproveitando a oportunidade, fez a soma de cada mês, bem como a soma de 
cada meio de pagamento e o total geral.  

Total Anual 
Produto Total Anual 

Simples (6% das diárias) 11.760 
Simples (4% das bebidas) 940,8 
Cartões (4% das bebidas) 8.780,80 
Comissões (2%) 4390,4 
Total 25.872 
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Para concluir essa etapa de previsão de despesas e custos, falta somente Dona 
Maria planejar as despesas fixas. Elas possuem esse nome, fixas, porque são 
necessárias para a hospedaria, independentemente de haver hóspedes ou não. 
Há essa categoria pelo simples fato da empresa existir, e não tem qualquer 
relação com as vendas.  

Vendendo muito, pouco ou nada, elas estarão lá e deverão ser quitadas, pagas, 
todos os meses. A seguir será feita a previsão de cada uma delas, para os 
próximos doze meses, mês a mês.  

Vamos iniciar pelos salários e encargos trabalhistas. Dona Maria contratará 
duas funcionárias, por um salário de R$1.000,00 cada uma, valor este um pouco 
acima do piso salarial da categoria. Essas funcionárias serão responsáveis pela 
limpeza e arrumação da hospedaria, bem como deverão servir o café da manhã 
e atender aos pedidos adicionais dos hóspedes. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  

Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ao consultar seu contador sobre os 
encargos trabalhistas, ele recomendou 
que Dona Maria considerasse 38% dos 
salários para os encargos, inclusive para 
os encargos das comissões.  

Nesse percentual já estariam incluídos 
todos os encargos previstos na 
legislação trabalhista, para uma 
empresa optante pelo Simples 
Nacional, tais como FGTS, férias e 13º 
salário, dentre outros.  

Utilizando seus formulários, Dona 
Maria registrou esses valores, veja no quadro. 
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Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  
Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 
Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 

Conversando com o proprietário do imóvel onde montará a hospedaria, Dona 
Maria conseguiu um contrato de 30 meses de aluguel, reajustado anualmente 
como de praxe. Por esse contrato, pagará, mensalmente, entre aluguel, IPTU e 
taxas incidentes no imóvel, o valor de R$1.600,00.  

Utilizando o mesmo formulário, Dona Maria registrou esses valores, veja no 
quadro. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 
Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 
Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  
Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 
Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 
Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Em outra conversa, agora com seu futuro contador, combinaram que, pelos 
serviços da contabilidade, Dona Maria pagará uma mensalidade de R$400,00, 
sendo que em dezembro esse valor será dobrado.   

Além disso, seu contador recomendou que ela tivesse um pró-labore de 
R$1.500,00 e, por conta disso, deveria recolher para a previdência social, o 
INSS, 11% do pró-labore, ou seja, R$165,00. Utilizando o mesmo formulário, 
Dona Maria registrou esses valores. 
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Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 
Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 
Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
Contador 400 400 400 400 400 400 
Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  
Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 
Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 
Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
Contador 400 400 400 400 400 400 
Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Para fazer a previsão de gasto com energia elétrica, água, esgoto e gás, Dona 
Maria pediu a ajuda de um eletricista e bombeiro hidráulico conhecido. Depois 
de examinar as instalações do imóvel e os planos já existentes para a 
hospedaria, o profissional recomendou:  

• Para a energia elétrica, R$300,00 nos meses de maior ocupação e 
R$200,00 nos meses de menor ocupação. 

• Para água, esgoto e gás, seguindo o mesmo raciocínio, R$150,00 para os 
meses de maior ocupação e R$110,00 para os de menor ocupação. 

Acatando imediatamente as recomendações, Dona Maria registrou em seu 
formulário esses valores. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 

Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Contador 400 400 400 400 400 400 

Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Energia Elétrica 300 300 200 200 200 200 

Água, Esgoto e Gás 150 150 110 110 110 110 
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Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  

Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 

Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Contador 400 400 400 400 400 400 

Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Energia Elétrica 300 200 200 200 200 300 

Água, Esgoto e Gás 150 110 110 110 110 150 

O próximo passo foi o levantamento de telefonia e internet. Dona Maria 
estimou um gasto mensal de R$90,00, valor que conseguiu em uma promoção 
da empresa de telefonia que atende o local onde será a hospedaria.  

A internet será de excelente qualidade e muito rápida, pois ela pretende 
oferecer acesso gratuito, via wi-fi, para todos os seus hóspedes. Já quanto à 
despesa com material de escritório, como papel para impressora, tinta, 
canetas, lápis e outros materiais, estimou gastar nos meses de maior ocupação, 
R$30,00 e nos de menor ocupação, R$20,00. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  
Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 
Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
Contador 400 400 400 400 400 400 

Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Energia Elétrica 300 300 200 200 200 200 
Água, Esgoto e Gás 150 150 110 110 110 110 
Telefonia e Internet 90 90 90 90 90 90 

Material de Escritório 30 30 20 20 20 20 
Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  

Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 
Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 
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Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Contador 400 400 400 400 400 400 
Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 
Energia Elétrica 300 200 200 200 200 300 

Água, Esgoto e Gás 150 110 110 110 110 150 
Telefonia e Internet 90 90 90 90 90 90 

Material de Escritório 30 20 20 20 20 30 

Finalmente, ainda conforme orientação de seu 
contador, Dona Maria projetou a depreciação do 
investimento inicial. Segundo ele, a depreciação 
não é uma despesa, mas um artifício 
matemático para simular a inclusão, na 
despesa, de todo o investimento inicial que 
será feito.  

Dessa forma, espera-se que as receitas totais 
consigam “pagar” também esse valor. 
Recomenda-se que essa quantia seja guardada e 

utilizada para recomprar o que for necessário do investimento inicial, até 
porque eles não durarão a vida inteira. Essa é a ideia! Ele ainda recomendou 
que o valor fosse dividido pelo tempo de contrato do aluguel. 

Assim, dividindo o valor total do investimento inicial, de R$18.080,00 por 30, 
encontraremos R$602,67, valor que será utilizado mensalmente para a 
depreciação. Como sempre, Dona Maria registrou em seu formulário. 

Material de consumo e Limpeza - Janeiro a Junho  

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 

Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Contador 400 400 400 400 400 400 

Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Energia Elétrica 300 300 200 200 200 200 
Água, Esgoto e Gás 150 150 110 110 110 110 

Telefonia e Internet 90 90 90 90 90 90 
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Material de Escritório 30 30 20 20 20 20 

Depreciação (30 meses) 602,67 602,67 602,67 602,67 602,67 602,67 
Material de consumo e Limpeza - Julho a Dezembro  

Descrição Jul Ago Set Out Nov Dez 

Salário (2 funcionários) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Encargos s/Salários (38%) 760 760 760 760 760 760 

Encargos s/Comissões (38%) 178,75 119,17 119,17 119,17 119,17 178,75 

Aluguel, IPTU e Taxas 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Contador 400 400 400 400 400 400 

Prolabore Dona Maria 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

INSS s/prolabore (11%) 165 165 165 165 165 165 

Energia Elétrica 300 200 200 200 200 300 

Água, Esgoto e Gás 150 110 110 110 110 150 

Telefonia e Internet 90 90 90 90 90 90 

Material de Escritório 30 20 20 20 20 30 
Depreciação (30 meses) 602,67 602,67 602,67 602,67 602,67 602,67 

Pronto! Mais uma etapa do planejamento financeiro concluída. Veja a seguir o 
somatório total de todas as despesas desta etapa. Agora é com você! Prepare 
sua planilha, e registre nela as previsões de despesas e custos do seu projeto. 

Impostos e Taxas 

Descrição Total Anual 

Salários (2 funcionários) 24.000,00 

Encargos s/Salários (38%) 9.120,00 

Encargos s/Comissões (38%) 1.668,35 

Aluguel, IPTU e Taxas 12.200,00 

Contador 5.200,00 

Prolabore Dona Maria 18.000,00 

INSS s/prolabore (11%) 1.980,00 

Energia Elétrica 2.800,00 

Água, Esgoto e Gás 1.480,00 

Telefonia e Internet 1.080,00 

Material de Escritório 282,00 

Depreciação (30 Meses) 7.232,00 

Totais 92.040,35 
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5- Indicadores de Resultado 

Agora será apresentada a última etapa do 
processo. Para chegar até aqui foram 
realizados investimentos iniciais, previsão 
das vendas, das compras, das despesas e 
dos custos. Agora vamos para o resultado 
final e os indicadores financeiros que nos 
ajudarão a interpretar esse resultado. 

Para apurar o resultado final, será utilizado 
um modelo que é amplamente usado por Micro e Pequenas Empresas em 
todos os setores da economia. É uma praxe, ou seja, uma prática comum e 
recomendada. 

• O primeiro registro é o Total das Vendas, valor pago pelos clientes na 
compra dos produtos ou serviços, que será utilizado para quitar todos os 
custos e despesas de qualquer empresa e, por isso, ele representa 100%. 

• Em seguida, subtraímos desse valor os custos variáveis, aqueles que estão 
associados diretamente às vendas, e também os impostos da venda. 

Seguindo a prática que acabamos de descrever, você preparará e utilizará o 
formulário para registrar os valores calculados no estudo da hospedaria de 
Dona Maria, conforme veremos a seguir. Primeiramente registre o total das 
vendas, que representam 100% dos recursos que terá para quitar todos os 
custos e despesas. Recuperar esse e outros dados será fácil, pois eles estão nos 
formulários anteriormente preenchidos. 

Demonstrativo do Resultado Anual 
Vendas Totais 219.520,00 100% 

(-) Custo com café da Manhã 
  

(-) Custo com Diárias 
  

(-) Custo com Mercadorias 
  

(-) Custo com Material de Consumo 
  

(-) Custo com Impostos 
  

(-) Custo com Taxa de Comissões 
  

(=) Margem de Contribuição 
  

(-) Despesas Fixas 
  

(=) Resultado Operacional 
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Demonstrativo do Resultado Anual 
Vendas Totais 219.520,00 100% 

(-) Custo com café da Manhã -23.250,00 -10,7% 
(-) Custo com Diárias -40.768,00 -18,6% 
(-) Custo com Mercadorias -9.408,00 -4,3% 
(-) Custo com Material de Consumo -4.960,00 -2,3% 
(-) Custo com Impostos -12.700,80 -5,8% 
(-) Custo com Taxa de Comissões -13.171,00 6,0% 
(=) Margem de Contribuição 

  

(-) Despesas Fixas 
  

(=) Resultado Operacional 
  

Em seguida, recupere dos formulários e registro todos os custos variáveis, um 
a um, e calcule o percentual que cada um deles representa das vendas totais. 
Basta dividir o valor de cada custo, pelo valor das vendas totais, e depois 
multiplicar por 100. O resultado será o percentual daquele custo em relação as 
vendas. A seguir, veja como ficou o cálculo para cada item. 

• Custo com o café da manhã, R$23.520,00, que representa 10,7% das 
vendas totais. 

• Custo das diárias, R$40.768,00, que representa 18,6% das vendas. 
• Custo das mercadorias, R$9.408,00, que representa 4,3% das vendas. 
• Custo com material de consumo e descartáveis, R$4.960,00, que 

representa 2,3% das vendas. 
• Custo com impostos, R$12.700,80, que representa 5,8% das vendas. 
• E finalmente, o custo com taxas dos cartões e comissões de vendas, 

R$13.171,20, que representa 6,0% das vendas. 

Demonstrativo do Resultado Anual 
Vendas Totais 219.520,00 100% 

(-) Custo com café da Manhã -23.250,00 -10,7% 
(-) Custo com Diárias -40.768,00 -18,6% 

(-) Custo com Mercadorias -9.408,00 -4,3% 
(-) Custo com Material de Consumo -4.960,00 -2,3% 

(-) Custo com Impostos -12.700,80 -5,8% 
(=) Margem de Contribuição 114.920,00 52,4% 

(-) Despesas Fixas 
  

(=) Resultado Operacional 
  

• Logo após registrar esses valores, será possível calcular a Margem de 
Contribuição. Para isso, subtraia do total das vendas, cada um desses 
custos. 

• Ao realizar essa operação matemática, o resultado será R$114.992,00, 
que corresponde a 52,4% das vendas. 
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Para concluir, basta recuperar, nos formulários, o valor das despesas fixas, e 
registrar no demonstrativo, tal como no quadro. Após isso, subtraindo da 
margem de contribuição o valor das despesas fixas, encontraremos o 
resultado operacional, o LUCRO ou PREJUÍZO. 

Demonstrativo do Resultado Anual 
Vendas Totais 219.520,00 100% 

(-) Custo com café da Manhã -23.250,00 -10,7% 
(-) Custo com Diárias -40.768,00 -18,6% 

(-) Custo com Mercadorias -9.408,00 -4,3% 
(-) Custo com Material de Consumo -4.960,00 -2,3% 

(-) Custo com Impostos -12.700,80 -5,8% 
(=) Margem de Contribuição 114.920,00 52,4% 

(-) Despesas Fixas -92.040,35 -41,9% 
(=) Resultado Operacional 22.951,65 10,5% 

No caso da hospedaria de Dona Maria, o resultado é positivo, no valor de 
R$22.951,65, portanto, LUCRO. Esse valor apurado para o lucro, corresponde a 
10,5% das vendas totais.  

O que você acha? Parece um bom resultado?  

Trataremos disso em seguida, falando dos 
indicadores de resultado. Tal como um 
automóvel, que possui em seu painel 
instrumentos que nos dão diversas 
informações, como velocidade, temperatura, 
nível de combustível e outros, todos para que 
possamos conduzir com segurança.  

Nas empresas há também diversos 
indicadores financeiros com a mesma 
finalidade. Há quatro deles considerados os 
mais importantes, e que Dona Maria utilizará 

para conduzir de forma segura os negócios de sua hospedaria.  

1. O percentual de lucratividade é o indicador de eficiência operacional, que 
significa quanto a empresa gera de ganho, pelo trabalho que desenvolve. 

2. O percentual de rentabilidade é o indicador de atratividade do negócio, 
indica a velocidade do retorno do capital investido. 

3. O prazo para retorno do investimento é o mesmo indicador anterior, só 
que expresso em tempo necessário para recuperar o capital investido. 
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4. O ponto de equilíbrio que é o 
indicador de segurança do negócio, 
valor necessário de vendas para 
igualar receitas, custos e despesas, 
resultando em lucro zero. Em 
resumo, nunca venda menos que o 
valor do ponto de equilíbrio, senão, 
será prejuízo, na certa. 

Veja os indicadores financeiros para 
o estudo da hospedaria de Dona 
Maria. 

• A lucratividade resultou em 10,5%. 
O cálculo é feito dividindo o valor do lucro pela venda total, e 
multiplicando o resultado por 100. 

• A rentabilidade foi de 126,9%, valor obtido dividindo o lucro pelo 
investimento inicial, e multiplicando o resultado por 100. 

Indicadores de Desempenho 
Lucratividade (%) 10,5% 

Rentabilidade (% a.a) 126% a.a  

• O tempo para retorno do investimento foi de 9,5 meses, obtido dividindo 
o investimento inicial pelo lucro e o resultado multiplicado por 12. 

• E finalmente, o ponto de equilíbrio, obtido dividindo a despesa fixa pela 
margem de contribuição, e o resultado multiplicado pela venda total. Se 
dividirmos esse valor por 12, teremos R$14.642,10 para valor da venda 
mínima, mensal, para equiparar receitas e despesas, obtendo lucro zero. 
É o seu indicador de segurança! 

Indicadores de Desempenho 
Lucratividade (%) 10,5% 

Rentabilidade (% a.a) 126% a.a 
Retorno do Investimento 9,5 meses 

Ponto de Equilíbrio 175.705,25 

Interpretando esses indicadores, podemos afirmar que Dona Maria tem uma 
proposta muito rentável para sua hospedaria. O lucro e a rentabilidade estão 
bons, e o retorno do investimento em um terço do tempo do contato de 
aluguel. Diante de tudo que viu, você está animado para concluir o seu projeto?  
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Fontes de financiamento 

Conheça agora as fontes de financiamento, seus principais recursos e qual deles 
é o mais adequado para cada tipo de negócio. 

 

Capital empreendedor, investimento de risco ou capital 
de risco 

Há diversas etapas de construção ao planejar uma startup ou negócio de 
impacto. Por exemplo, identificar um problema, conhecê-lo, planejar uma 
solução, iniciar o Modelo de Negócios Canvas e aprimorá-lo até entender qual 
é a melhor forma de resolver esse problema de forma rentável. 

Mas e quando o projeto está em andamento? Já sabemos que essa é uma 
construção em constante atualização e, ao estar com o modelo de negócios 
estruturado, é preciso começar a planejar o próximo passo: 

Investir na expansão da empresa. 

 

Vamos separar a jornada de uma empresa em quatro fases: Startup, 
Crescimento, Expansão e Consolidação. 

Startup 
Uma startup é uma empresa que está com 

seu modelo de negócio em validação. 
Engana-se quem pensa que se trata de 
uma empresa pequena ou de uma 
versão menor de uma empresa. A maior 
diferença é que as startups se dedicam 
à busca e à pesquisa enquanto 

trabalham seu produto ou serviço. Já as 
empresas estão focadas na execução.  
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Geralmente, neste estágio, apesar de operacional, ainda não há lucro 
substancial e as altas taxas de investimento necessárias fazem com que o fluxo 
de caixa seja potencialmente negativo. 

Crescimento  

Na fase de crescimento, a empresa já encontrou um modelo de negócio 
relevante. Agora, os processos são de maturação, profissionalização dos 
envolvidos e formalização das operações. Aqui a empresa já começa a gerar 
caixa e está pensando em novas fontes de receita. 

Expansão  

Nesta fase, o foco está na aquisição de novos 
clientes e na expansão para novas áreas, seja 
física ou de receita. Ao chegar no ponto de 
expansão, a empresa já comprovou o melhor 
modelo de negócio, está com processos e 
gestão eficientes, com as fontes de receita 
funcionado e já superavitárias, ou seja, estão 
ganhando dinheiro com o negócio criado.  

Consolidação  

Após percorrer um longo caminho, chega-se à consolidação. Neste ponto o 
negócio está maduro, com modelo de negócio definido e fontes de receitas 
estáveis.  

Este é momento de rever os processos e identificar em quais pontos a eficiência 
pode ser melhorada, por exemplo, reduzindo custos, melhorando os canais de 
distribuição, revendo parceiros, ou aumentando o impacto socioambiental. 
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O que são fontes de financiamento?  

Todo negócio precisa de dinheiro em alguma etapa de sua existência, seja para 
começar, estruturar, escalar ou se consolidar. As fontes de financiamento são 
opções existentes no mercado que se adequam dentro do modelo de negócio 
de cada empresa e em cada etapa citada anteriormente. Quando se pensa em 
financiamento, a primeira opção que vem à cabeça é ir ao banco, falar com o 
gerente e esperar pela melhor proposta com a menor taxa de juros, não é? Mas 
essa é apenas uma das opções e, muitas vezes, não é a mais indicada. 

Fontes de financiamento 

Quando falamos de startups e Negócios 
de Impacto Social, procuramos um 
financiamento para crescimento alto e 
rápido. Essa forma de captar recursos 
para realizar os planos e projetos de 
longo prazo chama-se Capital 
Empreendedor, Investimento de Risco 
ou ainda Capital de Risco. 

Assim, quando há um investimento ou 
aporte de recursos em uma empresa 

inovadora, o retorno vem através da troca por uma parte da empresa. Ou seja, 
o investidor passa a ser sócio no negócio. 

Quando o financiamento da empresa vem através de um investidor, a aposta é 
que a empresa alcance um valor maior que o investido no menor tempo 
possível, diferente do empréstimo bancário em que os recursos serão 
devolvidos ao longo do tempo e com juros. 

Por isso, os investidores normalmente buscam empresas baseadas em 
tecnologia, inovação e com alto potencial de crescimento, para que possam 
multiplicar o valor da sua participação na empresa ou vendê-la por um valor 
maior que o inicial. Outra diferença importante é que, normalmente, junto com 
o capital, os investidores fornecem apoio de gestão e aconselhamento para as 
empresas investidas. 
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Existem outras fontes de financiamento?  

Há outras fontes de financiamento, principalmente para quem está iniciando. 
Elas são divididas em: 

• Recursos próprios (famílias e amigos). 
• Crowdequity (investidores anjos). 

• Subvenção econômica (setor público). 
• Crowdfunding (financiamento coletivo). 
• Venture capital (fundo de investimentos da área). 

A seguir, você conhecerá com mais detalhes essas 
fontes e perceberá que tudo se trata de dinheiro 
entrando na sua empresa, com o objetivo de escalar 
as operações e o impacto com contrapartidas 

distintas. 

Etapas de financiamento  

Etapa 01 

Lembra das quatro etapas de uma empresa que 
falamos no início (Startup, Crescimento, Expansão 
e Consolidação)? 

Na primeira etapa, Startup, normalmente, o 
negócio precisa de até um milhão de reais para se 
estruturar, conhecido como capital pré-semente. 

Há três tipos de investidores que colocam dinheiro nesse estágio: investidores-
anjo, plataformas on-line de financiamentos coletivos e aceleradoras. 

Etapa 02 

Na segunda fase, Crescimento, quando o negócio está em consolidação, os 
investimentos chegam a até seis milhões de reais. 

Talvez não seja necessário o uso de toda essa quantia, mas, com certeza, será 
preciso de mais um milhão para colocar o modelo de negócio com enorme 
potencial de crescimento em plena operação, mesmo que ainda não tenha 
atingido grande porte. Para essa etapa, o empreendedor pode contar com 
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capital semente, investidores anjo, plataformas on-line 
ou, o mais comum, fundos de investimento 
especializados. 

Etapa 03 

Os Fundos de Investimento especializados em Venture 
Capital, que investem até 30 milhões, são destinados às 

empresas que já estão em expansão ou em fase de consolidação. Lembre-se 
que estamos falando de negócio com planos de 
crescimento bastante agressivos em todas essas 
etapas.  

Esse é o ponto de Venture Capital, em que os fundos 
de investimento possibilitam o aporte e a estrutura 
necessária para a empresa que está nesta etapa. 

Etapa 04 

Por último, temos a fase da Maturidade, em que o valor investido é superior a 
30 milhões e também realizado por fundos de investimento. Aqui, no Private 
Equity, a diferença está no objetivo de atrair para sua empresa um sócio com 
experiência em estruturar operações robustas e preparar o negócio para ser 
vendido ou para abrir capital na bolsa de valores.  

Normalmente, esse sócio é um fundo de investimentos muito consolidado no 
mercado, com experiência nacional e internacional. 

Analisando outras fontes 
de financiamentos 

Agora, você compreenderá 
detalhadamente cada uma das fontes 
de financiamento vistas 
anteriormente. Você iniciará seu 
estudo pelo Investimento Anjo, 
entendendo também o que são 
Aceleradoras, Crowdfunding, 
Crowdequity, Fundos de Investimento 
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Venture Capital e Private Equity Capital e, por último, Subvenção Econômica e 
Empréstimos Socioambientais. 

Os investidores anjo  

Investidores anjo são pessoas físicas que fazem investimentos com o seu 
próprio capital em empresas que estão em estágio inicial. 
É considerado investimento anjo o aporte até um milhão. O perfil desse tipo de 
investidor é de profissionais ligados ao empreendedorismo inovador, aos 
executivos e empreendedores experientes que investem recursos e 
conhecimento em novos negócios, buscando sempre retornos financeiros 
significativos.  

 

O Brasil conta atualmente com cerca de 7 mil investidores anjo, de acordo como 
levantamento da Anjos do Brasil, associação fundada em 2011 para fomentar 
o investimento anjo no país. No ano de 2016, data do estudo, o investimento 
anjo somou 851 milhões de reais, um aumento de 9% em relação ao ano 
anterior. 
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Já o ticket médio por investidor, ficou em pouco mais de cento e vinte mil reais 
(R$ 120.000, 00). Como o risco nesse estágio do negócio ainda é alto, o 
investidor anjo exige altíssimos níveis de retorno.  

De acordo com o relatório sobre empreendimentos socioambientais, realizado 
pela SITAWI Finanças do Bem, espera-se algo entre dez e trinta vezes o valor do 
investimento inicial em um período que pode variar entre quatro e sete anos. 

Além do capital investido, os investidores anjo também oferecem apoio e 
capital intelectual ao negócio, dedicando 
tempo para discussões estratégicas, abrindo 
novos contatos, aportando conhecimento 
de gestão e de mercado e outras habilidades 
específicas, com o objetivo de diminuir o 
risco ao acompanhar e participar do 
crescimento da empresa. 

Pensando nisso, as aceleradoras são hoje 
uma das formas de encontrar investidores 
anjo. Mas o que são aceleradoras? 

Aceleradoras  

São empresas de capital empreendedor, semelhantes aos fundos de 
investimento, porém focadas no estágio pré-semente. As aceleradoras 
investem recursos e serviços em turmas de empresas de estágio inicial por meio 
de um programa de aceleração baseado em mentoria. No Brasil há diversas 
aceleradoras como a ACE, a Techmall e a WOW Aceleradora que trabalham com 
metodologias específicas.  

A lista da Start-Up Brasil, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, possui outras dez opções focadas em diferentes 
áreas do Brasil. Um negócio inovador pode aplicar para qualquer opção 
disponível, de acordo com o seu objetivo, mas, dentro de Negócios de Impacto 
Social a Artemisia é a única aceleradora focada nesse segmento. 

Outras iniciativas como o Start-ed Lab, da Fundação Lemann, também 
funcionam como programa de capacitação terminando com a aceleração das 
empresas destaque. 
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Crowdfunding  
A tradução para crowdfunding é financiamento coletivo. Segundo a definição 
de Dorly Neto, da plataforma Benfeitoria, crowdfunding segue a dinâmica da 
vaquinha, ao partir do princípio de que pessoas colaboram e, juntas, realizam 
o que antes não poderiam fazer sozinhas. A diferença é que, agora, essa 
modalidade é potencializada pela internet.  

Um projeto de crowdfunding, no entanto, tem um objetivo que extrapola o 
conceito de vaquinha, pois o retorno não é para um grupo específico, mas para 
a sociedade, como criar uma obra de arte ou iniciar uma empresa.  

O conceito cresceu muito nos últimos anos, principalmente devido à internet e 
ao surgimento de plataformas que simplificaram o processo de captação de 
recursos, possibilitando que desenvolvedores de projetos arrecadem fundos de 
apoiadores em todas as partes do mundo. 

Plataformas como o Catarse, a Vakinha online e o Benfentoria, citado 
anteriormente, reúnem propostas de negócios de todos os tipos, sendo os de 
impacto social com maior apelo. É o caso da empresa Herself, que se propõe a 
revolucionar a maneira com que as mulheres lidam com seu ciclo menstrual ao 
trazer um novo produto para o Brasil: as calcinhas menstruais, desenvolvidas 
por mulheres brasileiras, com mão de obra valorizada e tecnologia nacional, 
diminuindo os impactos ambientais gerados por outras soluções como 
absorventes comuns. 

Após desenvolver a tecnologia dentro das 
universidades e validar a necessidade com o 
público-alvo, as duas empreendedoras 
precisavam reunir o dinheiro necessário 
para a fabricação das primeiras unidades. 
Elas se cadastraram então no site Catarse 
com a meta de R$ 30 mil, com diversas cotas 
que se convertiam em produto ou outras 
recompensas para os 569 apoiadores. Em 
139 dias de campanha conseguiram não só 
alcalçar, mas ultrapassaram a meta em 
246%. 

https://www.catarse.me/
https://www.vakinha.com.br/
https://benfeitoria.com/
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Mais de 200 milhões de reais já foram aportados no Brasil por meio de 
plataformas nacionais de crowdfunding tradicional. 

Equity  
Similar ao crowdfunding, o Crowdequity ou Equity Crowdfunding é um meio 
pelo qual investidores realizam pequenos aportes na empresa. Seu diferencial 
do crowdfunding, que acabamos de ver, é que o investimento é em troca de 
uma participação no negócio. Os apoiadores tornam-se, então, sócio-
investidores ou adquirem um título da dívida, que pode ser convertido em 
ações da empresa apoiada. 

Nesse formato de título de dívida, o investidor passa a ser um credor da 
empresa, ficando mais protegido de um processo de falência, por exemplo, 
uma vez que ele não se configura como sócio da empresa até a conversão dos 
títulos. Ele só se torna sócio após o término do prazo da operação, estipulado 
por contrato, normalmente, entre três e cinco anos. 

Caso o investidor não queira cobrar essa dívida e receber em dinheiro, pode 
converter esses títulos, se tornando um acionista da empresa. 

No Brasil o crowdequity é restrito a microempresas optantes pela Lei do 
Simples ou a pequenas empresas que sejam companhias limitadas, com 
faturamento anual inferior a 3,6 milhões de reais. 

Isso mostra que a complexidade e a quantidade de informações necessárias é 
muito maior, por ser baseado no plano de negócio, no valor da empresa 
(conhecido como valuation), nas condições para emissão de dívidas, entre 
outros. 

Em contrapartida, uma das grandes vantagens das plataformas de crowdequity 
é possibilitar um ambiente em que empreendedores e investidores possam se 
conectar mais facilmente, aumentando o número de empreendedores e 
investidores ativos em um mesmo ambiente, neste caso, o virtual. 

No Brasil, podemos citar os sites Broota, Eqseed e Eu-socio como os mais ativos 
no segmento. O primeiro está no ar desde 2014 e já tem 940 investidores 
ativos, tendo captado mais de 13 milhões de reais para 39 empresas. 

Quer conhecer o exemplo de uma empresa que começou nessa modalidade? O 
Aula Livre, empresa de impacto social que oferece aulas on-line, baterias de 

https://www.napratica.org.br/conheca-a-nova-plataforma-de-crowdfunding-para-startups/
https://eqseed.com/
https://eusocio.com/
https://aulalivre.net/
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testes, apostilas de reforço e monitoramento de performance em tempo real, 
captou 230 mil reais, pela plataforma Broota e hoje já está faturando. 

 

ICOS  
Não podemos deixar de citar aqui uma nova 
onda de Equity Crowdfunding que sai das 
plataformas de crowdfunding para utilizar 
blockchains: o banco de dados público, 
distribuído e imutável de criptomoedas! É 
isso mesmo, ao invés de captar em dólares 
ou reais, captam recursos por meio de 
criptomoedas, geralmente Bitcoin e Ether. 

O crowdsale ou ICO, sigla para Initial Coin Offering, são captações públicas de 
projetos e empresas, que funcionam da mesma forma que o Equity 
Crowdfunding, mas, aqui, os apoiadores ou investidores recebem um ativo 
digital. 

Luis Otávio, o fundador do Catarse, plataforma de crowdfunding que citamos 
agora a pouco, chama atenção para o potencial incrível do uso de criptomoedas 
como capital empreendedor, abrindo portas para uma nova forma de organizar 
e viabilizar ideias. Em 2016, por exemplo, as iniciativas que alcançaram maior 
valor em arrecadação foram com moedas digitais. 

Uma das principais vantagens de arrecadar recursos via ICO é o acesso a 
recursos globais, já que qualquer um ao redor do mundo pode contribuir com 
a sua iniciativa. Aqui vale ressaltar a necessidade de seguir as leis de 
investimento do país quanto à declaração de renda, para que as ações estejam 
legais para todos os envolvidos. 

Alguns brasileiros já estão usando ICOS como fonte de investimentos. O projeto 
OriginalMy é um exemplo, trata-se de um sistema que cria uma prova legal de 
autenticidade que protege suas criações, contratos, entre outros. A proposta é 
fazer identidade, assinatura e certificação utilizando blockchain. Basicamente a 
OriginalMy está buscando fazer parte do que um cartório tradicional faz. 

Já a Swapy Network, outra empresa do ramo, propõe uma solução de acesso 
ao crédito de forma descentralizada. Algo como uma rede peer-to-peer de 
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empréstimos só que baseada em blockchain, com recursos de identidade 
financeira. 

Estamos vivendo apenas o início dessa inovação. É importante saber do que se 
trata e ficar atento às novidades por ser uma forte tendência para um futuro 
próximo. Fique atento! 

Fundo de investimento  

Esse é o tipo de investimento que costuma ocorrer em empresas com um 
modelo de negócio já validado, que não necessariamente continuam sendo 
startups, se concentram em 
empreendimentos com alto potencial de 
crescimento. Os fundos de investimento são 
formados por grupos fechados de 
investidores, que podem ser empresas, 
pessoas físicas com capital relevante e 
investidores institucionais: fundos de pensão, 
organizações governamentais, entidades de 
fomento e bancos de desenvolvimento. Esses 
são os chamados cotistas do fundo, entidades 
que colocam o dinheiro para que o capital 
possa existir. 

O perfil mais comum é composto por empresas criadas especificamente para 
realizar uma série de investimentos de risco em outras empresas inovadoras. O 
aporte vindo de fundos de investimento, normalmente são aplicados em P&D, 
pesquisa e desenvolvimento, em marketing, estruturação comercial, 
contratações estratégicas, ou melhorias na gestão e na governança.  Há 
diversos perfis de fundos atuantes no mercado, mas a maior diferença entre 
eles costuma ser o foco dos investimentos que o fundo busca, bem como o 
estágio em que a empresa se encontra. 

Venture capital  

Venture capital é quando os fundos especializados investem até 30 milhões de 
reais, a partir da exigência de uma estratégia de crescimento robusta, que faça 
bastante sentido nos mercados-alvo almejados pela companhia.  
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A escalabilidade do negócio é crucial para que um fundo de venture capital 
possa investir. Recentemente, foram criados fundos de venture capital que 
buscam alinhar retorno financeiro com impacto social ou ambiental. Estes são 
chamados de fundos de investimento de impacto. 

Private Equity 

Quando um fundo investe em empresas consolidadas, que já apresentam 
faturamento de dezenas ou centenas de milhões e a principal estratégia de 
saída é a abertura de capital, conhecida pela sigla IPO – Oferta Pública Inicial, 
em português, costuma ser chamado de Private Equity. 

Neste ramo, exige-se uma capacidade de gestão elevada e uma visão apurada 
a respeito dos mercados em que a companhia atua. Para receber um aporte de 
um fundo de Private Equity, a empresa precisa ser um ator relevante em um 
mercado grande. Esse dinheiro é destinado à estratégia de consolidação dentro 
desse mercado, atingindo uma maturidade inédita por meio de integração 
vertical ou horizontal, inclusive com possíveis aquisições de outras empresas. 

Cada fundo de investimento deve definir uma abordagem de atuação, chamada 
tese de investimento, que nada mais é do que as principais características do 
fundo, como, por exemplo, volume total de recursos, número de empresas 
investidas e perfil das empresas investidas. 

Com um período de duração fechado, normalmente de 10 anos, os fundos 
conseguem selecionar as empresas, investir, acompanhar a maturação e, por 
fim, fazer a venda da participação adquirida pelo fundo, chamada de 
desinvestimento. 

Dividido entre gestores e administradores de fundo, há sempre uma empresa 
que monta a tese de investimento, capta recursos com investidores e realiza a 
operação do fundo, na seleção e apoio às empresas, por meio de uma taxa de 
administração, que é um percentual do montante total do fundo, e uma taxa 
de performance, que depende do resultado final do fundo, após o 
desinvestimento. 

Os administradores de fundos, responsáveis por uma série de prestações de 
contas perante os cotistas e os reguladores do mercado, podem ser 
responsabilizados por eventuais irregularidades. 
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As 07 etapas de um fundo de investimento 
A maioria dos fundos de investimento que trabalham com capital 
empreendedor seguem uma lógica mais ou menos parecida em termos de 
processo de trabalho. 

1.Prospecção: busca de empresas com o perfil adequado ao fundo, seja em 
faturamento, setor ou inovação e processo de triagem inicial. 

2.Análise: aprofundamento e estudo do mercado da empresa, pesquisa com 
clientes, análise do potencial e da tese de crescimento apresentada. 

3.Valuation: determinação do valor atual da empresa, baseado em análise de 
dados financeiros, mercadológicos e comparação com casos internacionais do 
mesmo setor. 

4.Negociação: apresentação da proposta de investimento – qual valor o fundo 
oferece por qual participação societária. Nessa etapa também ocorre a 
negociação dos termos do contrato e da relação entre investidor e investida. 

5.Due Dilligence: realização de “auditoria” para buscar eventuais problemas e 
riscos da empresa investida que não foram mapeados até essa etapa. Envolve 
uma análise detalhada financeira, contábil e jurídica da empresa. 

6.Monitoramento: acompanhamento do fundo investidor que irá auxiliar o 
empreendedor com suporte à gestão, à governança e ao crescimento. 

7.Saída: busca de compradores estratégicos da empresa ou outros investidores 
que possam comprar a participação do fundo com um lucro considerável. 

No Brasil, fundos como VOX Capital, MOV Investimentos, FIRST, GAG 
Investimentos, Kaeté Investimentos e INSEED Investimentos são exemplos de 
fundos que trabalham com investimento de impacto. 

Subvenção Econômica  

Esse é o modelo de investimento vindo do setor público e de institutos e 
fundações. Ao contrário dos que vimos até agora, em que o investimento vem 
de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em inovação, a subvenção 
econômica normalmente se dá através de editais públicos, em que empresas e 
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empreendedores se inscrevem, a fim de concorrer ao incentivo e benefícios de 
um determinado programa.  

Essa fonte é um tipo de instrumento de política pública de financiamento e 
incentivo, em que o governo e outras 
iniciativas aplicam recursos públicos 
com o intuito de incentivar um setor 
inovador e compartilhar custos e riscos 
com a iniciativa privada. 

Como se trata de participação de 
editais, cada iniciativa tem uma série de 
requisitos e tipos de financiamento 
distintos, podendo ser reembolsáveis 
ou não. Há diversos atores para 
negócios de impacto, alguns 

segmentados, por exemplo, em negócios inovadores para questões de gênero 
ou de meio ambiente. Assim, o estudo dos termos do edital é necessário para 
que a inscrição do plano de negócio do empreendedor esteja de acordo com o 
edital em que o projeto será inscrito. 

Uma dessas iniciativas é o Startup Brasil, que tem por objetivo estimular 
projetos que desenvolvam softwares, hardwares e serviços de tecnologias da 
informação. O edital do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações é julgado por um comitê do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e ofereceu quase 10 
milhões de reais a 50 propostas, em 2017. 

Outro exemplo é o edital da Sinapse da Inovação, um programa de incentivo 
ao empreendedorismo inovador que oferece recursos financeiros, 
capacitações e suporte para transformar ideias inovadoras em 
empreendimentos de sucesso. Idealizado pela Fundação CERTI, é promovido 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado (FAPESC), em parceria com o SEBRAE/SC. 

Entre os editais segmentados, podemos citar o Fundo Bis, que apoia iniciativas 
inéditas ou já existentes que apresentem foco na promoção da cultura de 
doação, e o Building Movements – Feminismos Contemporâneos, uma 
iniciativa do British Council, ONU Mulheres, Open Society Foundations e Fundo 
ELAS com o objetivo de fortalecer o movimento de mulheres. 

http://www.startupbrasil.org.br/
http://portal.sinapsedainovacao.com.br/
http://fundobis.org.br/
http://fundosocialelas.org/feminismos-contemporaneos/
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Empréstimos socioambientais  

Até agora, você conheceu fontes de financiamento que fogem do meio mais 
tradicional de financiamento: o bancário. 

Negócios em estágio inicial não são vistos com 
bons olhos pelos bancos comerciais, 
principalmente se não possuir histórico de 
pagamento, dificultando a análise de crédito. 
Em contrapartida, algumas organizações do 
chamado terceiro setor, as não-
governamentais, abriram financiamentos 
específicos para Negócios de Impacto Social e 
ambiental. 

A SITAWI Finanças do Bem, por exemplo, é uma organização social de interesse 
público que oferta soluções financeiras para impacto social. 

Outro exemplo é o Instituto Ventura que destina capital às empresas e 
organizações sociais com impacto ambiental. Além da linha de crédito, o 
instituto presta assistência técnica, participa de decisões estratégicas e 
estabelece indicadores e metas para o acompanhamento de cada projeto. No 
Brasil, ainda não há muitas ofertas e o volume destinado a este tipo de linha de 
crédito ainda é reduzido, mas já é uma realidade. 

O principal diferencial desse tipo de crédito é o perfil das instituições 
fornecedoras, que focam no impacto causado através do recurso financeiro e 
não apenas no lucro através dos juros. Já existem linhas de crédito com este 
mesmo propósito oferecidas por bancos comerciais, além de bancos de 
desenvolvimento. O BNDES, por exemplo, oferece condições e programas de 
financiamento específicos a projetos de caráter social e ambiental. 

Critérios básicos para captação de recursos  

Como investidores buscam vender sua participação com retorno substancial, 
os negócios investidos devem ter potencial de crescimento muito rápido e 
elevado. Por isso, boa parte dos negócios investidos apresentam uma inovação 
frente às iniciativas existentes no mercado e estão alinhados à visão de impacto 
socioambiental do investidor. 

https://www.sitawi.net/
https://socialgoodbrasil.org.br/2013/instituto-ventura
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Seu negócio tem potencial para receber um investimento 
de risco? 

O capital empreendedor não é para todo mundo! Vale ressaltar: é válido para 
empresas que possuem potencial de crescimento suficiente que justifique o 
investimento. Para saber, portanto, se o seu negócio tem potencial para 
receber investimento de risco, você deve verificar quatro critérios principais: 

Visão - Os fundadores do negócio investido devem possuir a visão de 
construírem um negócio de alto crescimento e estão dispostos em 
abrir mão de parte do negócio e de ter total autonomia nas decisões. 

Inovação - Deve existir um diferencial competitivo claro da solução 
que está sendo desenvolvida frente às alternativas existentes no 
mercado. O negócio deve resolver – de uma nova maneira – um 
problema real de seu cliente. 

Escala - Deve existir um grande mercado potencial a ser capturado e 
o mercado deve estar em crescimento. Se o negócio prosperar, ele vai 
crescer rapidamente e com margens altas e crescentes. Ou seja, o 

crescimento da receita da empresa não deverá ser acompanhado pelo 
crescimento de seus custos. 

Saída - Deve existir alinhamento entre os fundadores de que o negócio 
possa ser vendido e, ao mesmo tempo, o investidor deve enxergar um 
cenário onde possa vender a sua participação, seja para um novo 
investidor disposto a adquirir participação na empresa ou em uma 
aquisição total da empresa. 

Deck: apresentação clara do negócio 

Em geral, os investidores procuram modelos escaláveis para que possam ter 
alguma chance de vender sua participação por um valor muito superior àquele 
que pagaram, em um período de tempo não tão longo. Um ponto comum entre 
todas as propostas de investimento, seja anjo, equity ou fundo, é a clareza 
sobre a proposta de investimento que deve fazer parte da apresentação do 
negócio para os investidores. Essa apresentação é chamada de deck. 
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Veja agora um passo a passo para elaborar um deck para investidores: 

1) Problema: identifique o problema ou a necessidade que o seu negócio 
resolve. 

2) Solução: aponte a solução trazida pelo negócio e sua principal inovação. 

3) Mercado: conheça o mercado de atuação e o seu tamanho. 

4) Modelo de receita: mostre como seu negócio irá gerar faturamento. 

5) Modelo de crescimento: exponha como seu negócio irá crescer e se 
desenvolver. 

6) Concorrência: identifique os competidores e os seus principais diferenciais 
em relação a eles. 

7) Equipe: caracterize a equipe de empreendedores e mostre por que esta é a 
equipe certa para esse negócio. 

8) Próximos passos: apresente a proposta de investimento já elaborada, ou 
seja, qual o recurso necessário, para quais finalidades e por qual contrapartida 
de participação. 
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Outros elementos que podem ser importantes na apresentação do seu negócio 
são: a estratégia de canais de comunicação e vendas; as estratégias de saída, 
que são as alternativas de como o investidor poderá vender sua participação 
no futuro; e uma descrição do motivo pelo qual este é momento certo de fazer 
esse negócio acontecer. 

Não esqueça o financeiro! Além da apresentação, você precisará de uma 
planilha financeira com uma projeção de dois a cinco anos de suas receitas e 
despesas e como será feito o investimento ao longo do tempo. No caso de 
captação de investimento Pré-Semente, essa planilha pode ser mais 
simplificada. 

Conclusão 
“Um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as 
dificuldades.” Amiano Marcelino  

Planejar não é apenas colocar ideias em um papel e torcer para que o seu 
empreendimento tenha êxito. Por trás de qualquer negócio, ideia ou serviço de 
sucesso há muito esforço e planejamento. Tenha isso em mente sempre! 

Esperamos que você tenha desmistificado o planejamento e que agora esteja 
mais preparado para encarar o mercado! 




