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RESUMO: O planejamento para a realização de um investimento em negócios é fator
preponderante para seu sucesso e longevidade. Dessa forma, a análise de viabilidade antes
de investir é um grande desafio desse planejamento para que o empreendedor não tome a
decisão com base em seu entusiasmo pelo projeto. Diante disso, o objetivo deste artigo é
estudar a viabilidade financeira para abertura de uma cozinha para locação e eventos, no
município de Florianópolis/SC. A fundamentação teórica foi realizada com a utilização
de livros e artigos científicos abrangendo temas sobre empreendedorismo, projetos e
gestão financeira. Os procedimentos metodológicos, além da pesquisa bibliográfica,
foram realizados com a aplicação de questionários a 3 empreendedores e a 21 alunos de
projetos desse tipo, assim como pesquisas de custo sobre os itens do investimento inicial
e de previsões de gastos futuros. Ainda, foram projetados fluxo de caixa, resultados
financeiros, cálculos da Taxa Interna de Retorno (TIR), do Valor Presente Líquido (VPL)
e do Payback Time. Ao final dos estudos, foi possível alcançar o objetivo proposto e o
projeto apresentou viabilidade financeira, considerando o cenário realista e otimista.
Palavra Chave: Gastronomia, cozinha para locação, viabilidade, projeto.

ABSTRACT: Planning for an investment in business is a preponderant factor for your
success and longevity. In this way, the feasibility analysis before investing is a major
challenge of this planning so that the entrepreneur does not make the decision based on
his enthusiasm for the project. Therefore, the objective of this article is to study the
financial viability to open a kitchen for rental and events, in the city of Florianópolis /
SC. The theoretical basis was made using scientific books and articles covering topics on
entrepreneurship, projects and financial management. The methodological procedures,
besides the bibliographic research, were carried out with the application of questionnaires
to 3 entrepreneurs and 21 students of such projects, as well as cost surveys on the items
of the initial investment and future expenditure forecasts. Also, cash flow, financial
results, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV) and Payback Time
calculations were projected. At the end of the studies, it was possible to reach the
proposed objective and the project presented financial feasibility considering the realistic
and optimistic scenario.

Keyword (s): Gastronomy, kitchen for rent, viability, project.
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1 INTRODUÇÃO
O profissional da gastronomia geralmente fica restrito a atuar como trabalhador
ou empreendedor em bares, restaurantes e similares, ou na área docente . Assim, esse
projeto que constitui uma nova modalidade de negócio da gastronomia, pode ser mais
uma opção para a atuação desse profissional. Esse é um dos pontos que justifica esse
estudo, além do fato de não se ter encontrado nada sobre essa modalidade de cozinha em
pesquisa realizadas nas plataformas da Capes, Biblioteca Digital e em plataformas
científicas como “Science” e Scielo.
A alimentação não é só uma necessidade física, mas também uma troca de
experiências e saberes. E locais como esse podem contribuir para que as pessoas
desenvolvam conhecimentos e estabeleçam laços diversos. Neste contexto surgiu a ideia
de iniciar o projeto de uma cozinha para locação voltada para empreendedores
interessados em investir nesta nova forma de atuar na gastronomia.
Segundo Russo (2002, p.93) a cozinha é o principal e mais forte vínculo
cultural e emocional que cada um de nós tem com suas famílias. Sua história
continua sendo escrita, modificada, enriquecida. Tudo está sempre em
transformação. A cozinha aguça os sentidos e remete a lembranças de outras
épocas. O termo cozinha pode ser interpretado em diversas perspectivas.

Para Goody (1995), “a cozinha faz parte de um sistema alimentar que engloba o
processo de aquisição, distribuição, preparo e consumo de alimentos”.
Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar a viabilidade financeira de
implementação dessa modalidade de negócio, uma cozinha para locação, aulas de
gastronomia e realização de eventos. A análise será realizada por meio de projeções de
fluxo de caixa, resultados financeiros e cálculos da Taxa Interna de Retorno (TIR), do
Valor Presente Líquido (VPL) e do Payback Time. Essa cozinha é um local para preparar
e ministrar aulas, transmitir a arte de preparar, conhecer produtos e diferentes formas de
preparação e apresentação de pratos. Os eventos a serem realizados nesse espaço poderão
ser de diversos tipos envolvendo a gastronomia.
Esse objetivo só poderá ser alcançado por meio de pesquisas diversas. Minayo,
(2016) “entende por pesquisa uma atividade básica da ciência na sua indagação e
construção da realidade. Ele afirma que pesquisa é um labor artesanal que não se
prescinde da criatividade, mas tem um ritmo próprio e particular de construção”. Nesse
artigo, além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas pesquisas em 3 cozinhas
semelhantes, localizadas em Florianópolis/SC, com a aplicação de entrevistas aos
empreendedores dessas cozinhas e aos alunos que participam de cursos ofertados nesses
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locais. A ideia de locais como esses é mais uma inovação para a atuação profissional da
gastronomia que identificou a demanda para esses locais onde podem ser oferecidos
eventos e cursos mais práticos e de curta duração, para preparações mais simples e de
qualidade, porém sem aprofundamento teórico e fundamentado historicamente como em
cursos técnicos e superiores da área.
Além desta introdução este estudo está estruturado da seguinte forma: descrição
do projeto, referencial teórico, metodologia de estudo, apresentação dos resultados e
conclusões.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Esta cozinha para locação é um espaço mobiliado e equipado para aulas, reuniões
profissionais, integração e promoção de negócios e fortalecimento de relacionamentos da
área de gastronomia. Por ser uma ideia inovadora é interessante pesquisar
empreendimentos similares existentes, como cozinhas prontas para aulas, eventos e
filmagens de gastronomia, por exemplo. Assim, foram colhidas informações para a
análise de viabilidade do negócio.
Na cidade de Florianópolis, foram identificados alguns empreendedores que
também investiram em uma cozinha com objetivo de compartilhar o espaço com Chefes,
como no bairro de Coqueiros, Itacorubi, Centro e Cacupé.
Projetos desse tipo são implementados por meio de microempresas. Para abrir uma
microempresa e exercer atividades no Brasil, é preciso, entre outras providências, possuir
registro na prefeitura ou na administração regional da cidade onde ela funcionará, na
Recita Federal e na Previdência Social e dependendo da atividade pode ser necessário
também o registro na entidade de classe, na secretaria do meio ambiente e em outros
órgãos de fiscalização. Este empreendimento será registrado como Microempresa e toda
empresa deve ser padronizada com duas CNAE (Classificação Nacional de Atividade
Econômica), que é a classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico Nacional do
Brasil. A atividade principal dessa empresa, segundo o site da Secretaria da Fazenda, será
8599-6 (outras atividades de ensino) e a secundária será 8599-6/04 (treinamento em
desenvolvimento de profissionais), segundo o site do empreendedor.
O empreendedor exercerá as funções de empresário, professor da escola, chefe de
cozinha nos eventos e administrará as compras. Ele terá um pró-labore mensal de
R$4.000,00. Para Dornelas(2001),“empreendedores são pessoas que se mostram
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empenhados em realizar seus ideais, com visão futurista e inovadora, apaixonadas pelo
que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querendo ser reconhecidas,
deixando um legado”.
No Brasil, o sucesso de um empreendimento depende muito da capacidade de se
administrar financeiramente um negócio, em razão dos ciclos recessivos que têm
atingido a economia. Os administradores justificam suas decisões em termos
numéricos, mostrando como conseguem valorizar o volume de recursos físicos e
financeiros disponíveis de maneira adequada, produzindo lucros. Em um cenário
de incerteza, o acompanhamento sistemático das finanças de uma atividade é o
que permite a tomada de decisões acertadas. (Dornelas et al apud DORNELAS,
2001, p.162).

Além do empreendedor, essa cozinha deverá ter colaboradores part-time, como
faxineira para fazer a limpeza do local após as aulas e copeiras ou cumim, que terão como
função em dias de eventos, arrumar as mesas, recepcionar, atender os convidados, servir
e retirar guarnições. Quanto aos usuários, no caso deste projeto, são dois os principais
tipos: os alunos e as demais pessoas que se interessem pelo espaço para realizar algum
tipo de evento da área.
Os alunos recém-formados necessitam de um espaço como o desta cozinha para
expor seus conhecimentos sem ter que fazer um grande investimento. Hoje, a atuação do
profissional da área está limitada ao espaço da produção de alimentação em restaurantes,
bares, confeitarias e até investindo em mais estudos para ocupar espaço na academia.
Com a cozinha para locação, surge outra possibilidade de local para o profissional atuar
como professor, difundindo seus conhecimentos a alunos que não estão dispostos a
encarar a academia, mas desejam ter algum conhecimento na gastronomia, incluindo
nessa demanda também os profissionais que mesmo não sendo da área de gastronomia,
podem se interessar por cursos como os ofertados nesse espaço, como donas de casa ou
empregadas domésticas. Para Maximiano (2014) ”um empreendimento ou esforço
planejado deve entregar um resultado singular, orientado para uma mudança benéfica,
definindo por objetivos de ordem quantitativa e qualitativa, realizado com recursos
organizados, dentro de restrições de prazo e custo”.
Ainda, um espaço como esse pode ser uma solução para o profissional que
deseja praticar em uma cozinha colaborativa, alugando o espaço apenas pelas horas
necessárias para ver o desejo realizado, ou para dar conta de uma nova produção.
Esse espaço também contribui com o pensamento de que o homem civilizado
come, não apenas porque sente fome, mas porque sente prazer. E este prazer abre
caminhos para novos desejos, profissões, objetos de consumo, rituais de agregação, novas
formas de relacionamentos. Para Nascimento, 2007, ”essas questões estão relacionadas
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com esse projeto que conta com um salão para aula e uma cozinha profissional, que
deverá ter estrutura para demonstrações e um local destinado a eventos corporativos e
particulares”. Além dessa estrutura com espaço, segue de forma detalhada tudo o que
deverá ter nessa cozinha para locação.
Ela deve contar com, área de armazenamento e apoio refrigerado com
refrigeradores e freezers em aço inox; pratos aquecidos; estufa vertical em aço inox;
fogão a gás e uma bancada com um fogão de indução com sistemas de exaustão com
coifas; fornos combinados; refrigeradores ultrarrápidos;

máquina de gelo;

multiprocessadores; batedeiras; liquidificadores; balanças; enxoval completo de
utensílios de produção; local para lixo orgânico e reciclado; triturador de resíduos;
torneiras de água quente e máquina de lavar louça. Além disso, ela deverá ter em sua
entrada uma área de serviços de apoio como uma recepção, um salão para eventos,
com mesas, cadeiras, enxoval completo de louças, talheres, copos, jogos americanos
e travessas. Tudo isso com capacidade para atender eventos de até 80 pessoas. Ainda,
deve contar com serviços de foto copiadora, impressão, fornecimento de água gelada,
café, chá, mesas e cadeiras organizadas, wi-fi e sonorização ambiente. Uma imagem
desse tipo de cozinha está no quadro 1.

Quadro 1: Cozinha para locação
Fonte: Dados da pesquisa

Este projeto é uma iniciativa inovadora.
Segundo Baxter (2005) “a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos
negócios, tornando mais competitivo em variáveis níveis do produto, desde o
mais simples até o mais complexo, assim o projeto e suas especificações devem
trazer conceitos atuais como praticidade, interação e tecnologia, e levando em
conta os conceitos tradicionais que devem constar em um projeto de produto
como aspecto visual, necessidade do mercado, baixo custo e preocupação
ambiental. Todas essas questões foram observadas nesse projeto.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
Para dar embasamento científico ao projeto o referencial teórico abordará
os seguintes temas: planejamento; viabilidade financeira; Demonstração do Resultado do
Exercício; Demonstração do Fluxo de Caixa; Taxa Mínima de Atratividade (TMA); TIR;
VPL e Payback Time.

3.1 PLANEJAMENTO

O processo de planejamento é uma atividade que irá requerer do mentor do projeto
algumas definições de objetivos e metas a seguir, será necessário desenvolver um plano
de ações a serem alcançados. Os planejamentos futuros e complementares definirão mais
precisamente o escopo, o custo e o prazo do projeto, estabelecerá a organização do
trabalho e fornecerá uma estrutura para revisão e controle do projeto. Para Maximiniano
(2011),”o processo de planejar e tomar decisões é uma dimensão das competências
intelectuais.”
O planejamento financeiro deve referenciar principalmente as receitas e despesas
que irão gerar os resultados do negócio. As receitas estão diretamente ligadas à estratégia
de marketing. Esta deve demonstrar como a empresa pretende vender seu produto e
conquistar seus clientes de modo a aumentar a sua demanda (DORNELAS, 2001). No
caso deste estudo, a divulgação do negócio será realizada pelas redes sociais, (Instagran,
Facebook e site da empresa), em sites e revistas de gastronomia. Além disso, os próprios
alunos também divulgarão as atividades, pois no último dia de cada módulo do curso,
poderão trazer um convidado para participar da aula e conhecer o local.

3.2 VIABILIDADE FINANCEIRA

Nesta etapa serão abordadas as principais demonstrações contábeis utilizadas no
processo de análise de viabilidade financeira de um negócio que fundamentará a decisão
do empreendedor que são a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e a Demonstração
do Resultado do Exercício (DRE). Para Dornelas (2001), as decisões empresarias são
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tomadas a partir de informações quantitativas e qualitativas e de experiências, que juntas
fornecem elementos para o cálculo econômico.” O estudo da viabilidade financeira é
relevante no processo de tomada de decisão, pois ele deverá ser a base para a
implementação ou não do investimento. Este estudo deve ser fundamentado
principalmente com dados referentes ao volume de capital investido, faturamento e
custos/despesas incorridos durante o andamento do negócio, considerando um horizonte
de cinco anos. Para Assaf Neto (2009),“a análise financeira é um dos itens mais
importantes em um plano de negócios, pois despontará na viabilidade, ou não, do
projeto”.
O plano financeiro é a parte que deve apresentar todas as ações planejadas em
números, por meio de projeções futuras, incluindo investimento, custos e despesas fixos
e variáveis e faturamento. No caso desta cozinha, inclui projeção do número de aulas, de
alunos, custos dos insumos, preços cobrados dos alunos e de eventos etc. Empreendedores
iniciam um negócio analisando medidas como as citadas. Dornelas (2001) assegura que
as decisões empresarias são tomadas a partir de informações quantitativas e qualitativas
e de experiências, que juntas fornecem elementos para o cálculo econômico.

Phillips, Myhill, Mcdonough (2008) destacam que em ambientes empresariais,
sequer se esclarece o significado do termo “ROI” (Return on Investment).
Muitos que se utilizam do cálculo do ROI não se dão conta de que o cálculo
de retorno do investimento não se resume a uma planilha e sim, depende da
adoção de metodologia específica.

Nesse sentido, para a averiguação da viabilidade deste projeto serão utilizados os
seguintes métodos de análise: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido
(VPL) e Payback Time (tempo de retorno do investimento). Esses métodos de análise
devem utilizar dados projetados durante a realização do projeto, bem como uma Taxa
Mínima de Atratividade (TMA), investimento inicial, projeção de custos e despesas fixos,
faturamento e, consequentemente, os resultados líquidos. Essas projeções serão realizadas
por meio da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e da Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE).

3.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
Conforme Raymundo (2015), “a DRE é um dos principais instrumentos no
processo de análise de viabilidade e é utilizada para demonstrar a dinâmica da empresa,
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ou seja, como ela está atuando para gerar os resultados planejados”. Ela mostra as receitas,
os custos, as despesas e os resultados, ou seja, lucro ou prejuízo em um determinado
tempo. A DRE deste projeto será elaborada com projeções para os seis primeiros meses.

3.4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)
O fluxo de caixa refere-se ao dinheiro no caixa da empresa, ou seja, o montante
recebido e gasto por uma empresa em um período de tempo. A Demonstração de Fluxo
de Caixa tem sido considerada por alguns como o mais importante instrumento de análise
financeira de uma empresa moderna. De acordo com Nogas, Souza e Silva (2011),
“independentemente do método de análise de investimentos, todos possuem como
característica comum o fluxo de caixa projetado, hipótese de perpetuidade representada
pelo valor residual do investimento ao final da vida útil do projeto e uma taxa de desconto
para a relação de equivalência dos fluxos futuros de caixa”. Ao resolver investir, não
deve-se afastar as incertezas que cercam o futuro do empreendimento, mas é provável
mensurar e avaliar os riscos com planejamento de forma a auxiliar e subsidiar a decisão
assumida.

Mota (2009) descreve que a análise econômica de qualquer decisão consiste
em: a) construção do fluxo de caixa para a decisão; b) cálculo de medidas
econômicas associadas ao fluxo de caixa, o que permite estimar o valor da
decisão; c) análise dos resultados esperados; d) e, reavaliação permanente da
decisão aceita e em execução.

3.5 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)
Um projeto de investimento apresentará desembolso na sua fase inicial e
recebimentos nos períodos futuros. Para haver retorno sobre o investimento, será
necessário que o total de entradas do caixa supere o das saídas. Como custo do capital
investido, pode ser utilizada a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) nas análises de
projetos de investimento. O investimento no projeto da cozinha poderá ser aceito, se o
Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa, depois de se descontar a TMA, não for
negativo. Dessa forma, Souza e Clemente (2004) “argumentam que o risco financeiro de
um projeto de investimento (probabilidade de se ganhar mais aplicando na TMA do que
no projeto de investimento) pode ser medido pela probabilidade da TIR ser menor do que
a TMA quando as distribuições de probabilidade dessas duas forem conhecidas”.
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3.6 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)
A TIR serve para comparar os fluxos de entradas com os fluxos de saídas do
investimento. É uma taxa que representa a rentabilidade real do investimento e tem que
dar um valor acima da taxa de atratividade do mercado, para se aceitar a viabilidade do
investimento (RIGHEZ et al., 2016), “ela também pode ser entendida como a taxa de
desconto que iguala, em determinado momento, os fluxos de caixa de entrada com os de
saída, produzindo um Valor Presente Liquido (VPL) igual a zero”. “Desse modo,
considera-se um projeto atraente quando sua TIR for superior a TMA do investidor, pois
assim verifica-se que o projeto criou um valor econômico”(ASSAF NETO, 2009). Então
a TIR é a taxa percentual anual (geralmente é medida ao ano) de ganho ou de perda
durante a realização de um negócio.
3.7 Valor Presente Liquido (VPL)
O Valor Presente Líquido (VPL) avalia o retorno do investimento e consiste em
transformar perspectivas de lucro ou economias futuras, em valor presente líquido, já
descontando o investimento inicial. Segundo Miranda (2011),” o método do VPL é uma
das técnicas mais usadas na análise de investimentos. Ela consiste em atualizar o fluxo de
caixa e comparar este valor atualizado com o investimento inicial”. O VPL determina a
viabilidade de um projeto pela diferença positiva entre benefícios e custos. “Quando o
VPL for superior ao valor do investimento, a atividade será desejável “(RODRIGUES et
al., 2007).
3.8 PAYBACK TIME
O método do Payback Time é considerado um dos métodos mais simples de
análise de investimento.
Para Rebelatto (2004),”o Payback Time consiste em selecionar projetos de
investimentos enfatizando o período de recuperação do capital investido,
calculando o prazo necessário para que o valor atual dos reembolsos se iguale
ao desembolso com o investimento efetuado, visando a restituição do capital
aplicado.

Ou seja, nada mais é do que calcular o número de períodos ou quanto tempo o
investidor irá precisar para recuperar o investimento realizado em um projeto. Aconselhase analisar antes do início do negócio o Payback Time ou tempo de retorno do
investimento para que o investidor possa decidir se realmente o negócio é atrativo, ou
para se comparar com outros investimentos que possam ter Payback diferentes.
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4. METODOLOGIA
A metodologia expõe o tipo de estudo, dos sujeitos da pesquisa e as técnicas
de coleta e análise de dados. De acordo com Zanella 2006, p.88, na metodologia
“é importante salientar que todas as escolhas devem ser plenamente justificadas,
trazendo, se necessário, o que dizem os autores para tal justificativa”.
“O(s) método(s) escolhido(s) determinarão os procedimentos a serem utilizados,
tanto na coleta de dados e informações quanto na análise“(FREITAS & PRODANOV,
2013). Com frequência, são aplicados dois ou mais métodos em uma mesma pesquisa.
Isso porque geralmente um único método não é suficiente para orientar todos os
procedimentos a serem desenvolvidos ao longo da investigação. Para Lakatos e Marconi
(2010), “a pesquisa científica é caracterizada por um processo de investigação onde se
busca descobrir relações existentes entre os aspectos que envolvem fatos, fenômenos,
situações ou coisas”. Para tanto não se pode prescindir da utilização do método científico
que, de maneira geral, consiste nas seguintes etapas de trabalho como: definição e
delimitação de um problema de pesquisa; formulação da hipótese; observações, coleta de
dados e de informações; análise e interpretação dos resultados; e por fim, rejeição ou não
da hipótese previamente determinada.
Nesse estudo, o método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a de campo e
quanto ao tipo, a pesquisa de campo foi qualitativa. Para a pesquisa de campo foram
utilizados dois roteiros de entrevistas semiestruturadas como instrumento de coleta de
dados, as demais foram aplicadas a 3 empreendedores e a 21 alunos, escolhidos
intencionalmente, por estarem relacionados com estabelecimentos semelhantes ao
negócio que se analisa.
Os empreendedores entrevistados são: um Chefe de cozinha do local de estágio
obrigatório, que criou uma escola de gastronomia, localizada no bairro Cacupé, na cidade
de Florianópolis/SC. O segundo entrevistado foi a administradora e proprietária de um
Bistrô, que tem uma cozinha equipada e com salão preparado para locação, localizada
no bairro de Coqueiros, Florianópolis/SC e o terceiro empreendedor foi uma proprietária,
administradora e professora de oficinas culinárias, com cozinha localizada no bairro do
Itacorubi, em Florianópolis/SC.
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Os resultados utilizados sobre as entrevistas com os empreendedores, como
aplicados os 21 alunos serão descritos nos resultados desse estudo. Os roteiros utilizados
estão nos Apêndices 1 e 2.
Quanto aos cálculos realizados para a análise de investimento, foram feitos com a
utilização de fórmulas das planilhas eletrônicas para os métodos da TIR e VPL. Essas
planilhas foram preenchidas considerando as previsões de investimento inicial. Quadro 2
e Apêndice 3 e a DFC/DRE (quadro 3) que discrimina as entradas de recursos
(faturamento), as saídas de recursos (custos e despesas) e outros custos como depreciação
etc. O Quadro 3 também apresenta o resultado.

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Para embasar a análise da viabilidade desse investimento foi realizada pesquisa
de campo por meio de roteiro de entrevistas aplicado com 3 empreendedores e 21 alunos
que já utilizam essa modalidade de cozinha.
Nas entrevistas com empreendedores foi perguntado sobre a razão de empreender
em uma cozinha. Os 3 responderam que possuem paixão pela gastronomia e desejavam
divulgar novas técnicas. Sobre os desejos do público alvo, foi perguntado aos
empreendedores se levaram isso em conta para investir. Os 3 responderam que sim, eles
perceberam no público alvo uma oportunidade. Foi também perguntado se eles
acreditavam ser interessante investir em eventos, no mesmo local das aulas. Dois deles
responderam sim e um não. Outra pergunta aos empreendedores foi sobre o que os alunos
mais procuram. As respostas foram que buscam novas técnica, chefes diferentes e cozinha
italiana. Outro questionamento foi sobre: se as mudanças de seus objetivos foram
motivadas pelos alunos nas escolas. Um dos empreendedores respondeu que não há e dois
que sim.
Sobre a função deles no negócio, um respondeu que é o administrador e os outros
dois que são gestores e professores. Sobre o cálculo do valor dos cursos, dois deles
disseram que calculam os custos fixos, a matéria prima e os materiais para chegarem ao
valor do curso e o outro disse que acrescenta 50% sobre o valor cobrado pelo Chefe, esta
empresa em questão não tem um professor, o proprietário é administrador então eles
convidam Chefes de Cozinha. O convidado monta o seu cardápio e a casa cobra 50% em
cima do valor cobrado. A respeito da escolha do local da empesa, dois deles montaram o
negócio em imóvel próprio e o outro buscou o local por pesquisa de mercado e aluga o
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espaço. Sobre os concorrentes, foi perguntado se eles conheciam os seus. Dois
responderam que sim e um que não. Quanto à importância de investir na divulgação do
seu empreendimento, os 3 empreendedores responderam que acham importante investir
em divulgação do espaço e descreveram sucintamente o investimento com marketing por
meio de mídias eletrônicas e outras formas como flyer. Sobre o estabelecimento de
parcerias com fornecedores, dois responderam que fazem por meio de indicação,
observando qualidade e preço. Sobre os maiores custos do negócio, os três responderam
que são os gastos com energia e matéria prima.
Os três empreendedores possuem um desejo em comum que é divulgar a
gastronomia de forma simples, interessante, didática para todos que desejam aumentar os
seus conhecimentos e suas técnicas.
Com os alunos da escola do Cacupé foi aplicado outro questionário e os 21 alunos.
De acordo com as respostas preenchidas pelos alunos pode dizer que: todos responderam
que sim, quando a questão foi sobre a divisão dos cursos em módulos, se indicariam o
espaço para amigos e se encontraram o que buscavam na escola.
Foi perguntado se eles sentiram falta de algum produto na hora da aula e 20 alunos
disseram que não sentiram falta de nada. Vinte alunos concordam com o preço do curso
e todos os 21 alunos disseram que buscam melhorar suas técnicas.
Quando foi perguntado sobre aspectos de melhorias, várias foram as sugestões
como: melhoria no acesso; possibilidade de criação de preparações pelos alunos; noções
básicas de horta e melhor detalhamento na ficha técnica.
Sobre o tamanho da turma nas aulas, a maioria sugeriu que fossem de 10 alunos,
20% gostariam de ter apenas 8 alunos e um disse que poderia ser apenas 5 alunos por
turma. Sobre trabalho em grupos, 19 alunos responderam que gostariam de trabalhar em
grupos e 2 disseram que não.
No caso de falta de matéria prima, 19 alunos responderam que não se importam
que haja a substituição de insumos em caso de falta e 2 alunos disseram que não aceitam.
Após a discussão dos dados coletados nas entrevistas, foi realizada uma análise
dos dados financeiros. Quanto ao investimento inicial, o valor estimado de R$
129.872,18, Quadro 2, foi projetado considerando R$ 25.000,00 para capital de giro, R$
10.000,00 para os estoques, os maiores valores, foram com máquinas, equipamentos,
acessórios, móveis, geladeiras e fogões, R$ 94.860,43. Os bens com seus respectivos
custos estão relacionados no Apêndice 3.
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Investimento Inicial
Reserva para Capital de Giro
Estoque de Matéria-prima
Máquinas e Equipamentos
Instalações, móveis e despesas com a obra
Utensílios para a cozinha
TOTAL
Quadro 2: Investimento inicial
Fonte: dados da pesquisa

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor R$
25.000,00
10.000,00
43.984,41
41.150,00
9.737,77
129.872,18

%
19,2%
7,7%
33,9%
31,7%
7,5%
100,0%

O Quadro 3 apresenta “Demonstração do Fluxo de Caixa e do Resultado” a qual
é uma junção da DFC e da DRE e mostra a dinâmica do negócio nos 6 primeiros meses
de vida. A análise financeira foi realizada considerando 3 cenários, pessimista, realista e
otimista. No mês 4 o investimento alcança seu ponto de equilíbrio (lucro zero), esses
dados serão considerado para o cenário pessimista. O mês 5 será considerado como uma
média para o cenário realista e o mês 6 para o otimista.
Especificação
SALDO DIA ANTERIOR
ENTRADAS DO MÊS
(RECEBIMENTOS)
Quantidade de alunos

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

25.000,00

18.085,28

13.527,56

11.975,83

11.976,11 14.330,79

Mês 5

Mês 6

6.600,00

9.900,00

22.000,00

25.300,00

28.600,00 44.000,00

%

TOTAL
Semestre

100,0
% 136.400,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

40,00

660,00

660,00

660,00

660,00

660,00

660,00

6.600,00

9.900,00

13.200,00

16.500,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00 17.600,00

13.514,72

14.457,72

23.551,72

25.299,72

26.245,32 37.229,52

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

18,2%

Custo de insumos das aulas

900,00

1.350,00

5.800,00

6.250,00

6.700,00 11.600,00

26,4%

32.600,00

Impostos sobre as vendas

396,00

594,00

792,00

1.848,00

2.217,60

2.956,80

6,7%

8.804,40

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6,8%

18.000,00

590,00

885,00

1.180,00

1.422,00

1.770,00

2.360,00

5,4%

8.207,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

9,1%

24.000,00

Seguros

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1,1%

3.000,00

Honorários Contábeis

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

1,0%

2.700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2,3%

6.000,00

522,00

522,00

522,00

522,00

300,00

300,00

0,7%

2.688,00

Valor da mensalidade por aluno
Recebimentos de alunos
Eventos para 80 pax
SAÍDAS DO MÊS (PAGAMENTOS)
Custo de compra de insumos/aluno
Custo de insumos de evento

Aluguel
Água, luz, telefone, gás
Pró-labore

Propaganda
Material para cozinha/papel
manteiga
Depreciação *
Serviços Limpeza Ajudante
dias trabalhados/mês **

60,0%

92.400,00

40,0%

44.000,00

84,6% 140.298,73

948,72

948,72

948,72

948,72

948,72

948,72

2,2%

5.692,33

1.200,00

1.200,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

2.100,00

4,8%

8.550,00

8,00

8,00

9,00

9,00

9,00

14,00

(1.551,72)
(13.024,17
)

0,28
(13.023,89
)

(77,59)

0,01

Lucro / prejuízo no mês

(6.914,72)

Lucro / prejuízo acumulado

(6.914,72)

(4.557,72)
(11.472,44
)

(691,47)

(303,85)

Lucro/aluno/mês

19.800,00 26.400,00

2.354,68 6.770,48
(10.669,21
)
(3.898,73)
78,49

15,4%
(3.898,73)

169,26

Quadro 3: Demonstração do Fluxo de Caixa e do Resultado
*Depreciação calculada para 100 meses sobre o valor do investimento não circulante de R$ 94.872,18
(investimento inicial, menos o valor do capital de giro e estoques).
** 8 (1 dia por semana, 2 turmas, 4 semanas/mês, nenhum evento); 9 (1 dia por semana, 2 turmas, 4
semanas/mês, 1 evento/mês); 14 (1 dia por semana, 3 turmas, 4 semanas/mês, 2 eventos/mês).
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De acordo com o Quadro 3, no primeiro mês a escola está começando e terá apenas
uma turma com 10 alunos. No segundo mês, com a divulgação dos alunos e da mídia
eletrônica passa a ter mais uma turma com cinco alunos. No terceiro mês passa a ter duas
turmas com 10 alunos cada. No quarto mês, mais 5 alunos e um evento, aqui a empresa
alcança o seu ponto de equilíbrio. No quinto mês o crescimento continua, mais 5 novos
alunos e outro evento, alcança o lucro líquido de R$ 2.354,68 mensais. Finalmente, no
sexto mês, considerando as projeções de um cenário otimista, o negócio passará a ter 40
alunos regulares e conseguirá realizar dois eventos por mês, gerando um lucro líquido de
R$ 6.770,48 por mês.
De acordo com os dados das entrevistas com os empreendedores, os insumos
representam um dos maiores custos da cozinha. Isso pode ser confirmado de acordo com
o Quadro 3, pois só as matérias primas referentes às aulas chegam a 26,4% do
faturamento, no cenário otimista. Por isso é importante para melhor resultado desse
negócio, a escolha criteriosa dos fornecedores, considerando alguns aspectos como preço,
qualidade dos produtos, garantias, procedência, forma de pagamento, pontualidade de
entrega e diversidade de produtos.
O cálculo da TIR considerando o cenário realista resultou em uma taxa de 1,21%
ao mês e com cenário otimista, 7,92% ao mês, conforme Quadro 3.

Cenários
TIR
Investimento Inicial
Retorno mês 1
2
3
4

-R$
R$
R$
R$
R$

Cálculo da TIR
Realista
1,49%
129.872,18
2.354,68
2.354,68
2.354,68
2.354,68

Otimista
-R$
R$
R$
R$
R$

5,12%
129.872,18
6.770,48
6.770,48
6.770,48
6.770,48

...
R$
2.354,68
R$
6.770,48
59
R$
2.354,68
R$
6.770,48
Residual *
R$
91.923,20
R$
91.923,20
Quadro 3: Cálculo da TIR
Fonte: dados da pesquisa
* Para o cálculo do valor residual foi somado o valor do Capital de Giro inicial (R$ 25.000,00) com o
estoque inicial (R$ 10.000,00) e o valor da depreciação acumulada mensalmente nos 60 meses que é o
período de análise (R$ 948,72 x 60 = 56.923,20).

Para o cálculo do VPL, foi utilizada uma TMA de 1,49% ao mês, que é a TIR do
cenário realista. Essa seria então a taxa de expectativa de ganho do investidor para o
cálculo de VPL.
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Cálculo do VPL
Cenários
Pessimista
Realista
TMA
1,49%
1,49%
VPL
(92.011,56)
R$ 0,00
Investimento Inicial -R$
129.872,18 -R$
129.872,18
Retorno mês 1
R$
R$
2.354,68
2
R$
R$
2.354,68
3
R$
R$
2.354,68
4
R$
R$
2.354,68

...

R$
59
R$
Residual
R$
Quadro 4: Cálculo do VPL
Fonte: dados da pesquisa

91.923,20

R$
R$
R$

2.354,68
2.354,68
91.923,20

Otimista

-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,49%
R$ 172.552,09
129.872,18
6.770,48
6.770,48
6.770,48
6.770,48
6.770,48
6.770,48
91.923,20

Conforme o Quadro 4, o VPL, considerando o cenário pessimista é negativo em
R$ 92.011,56, porque nesse caso o retorno é zero (ponto de equilíbrio) e assim não se
alcança a taxa de expectativa de retorno. No cenário realista o VPL é zero, justamente
porque foi utilizada a TMA igual a TIR. Já no cenário otimista o seu valor é positivo em
R$ 172.552,09, pois a TIR (5,12% ao mês) é maior do que a TMA (1,49% ao mês).

Cálculo do Payback Time
Cenários
Realista
Payback Time
55
Investimento Inicial -R$
129.872,18 -R$
Retorno mensal
R$
2.354,68
R$
Quadro 5: Cálculo do Payback Time
Fonte: dados da pesquisa

Otimista
19
129.872,18
6.770,48

O período de Payback é o tempo que leva para o retorno do investimento inicial,
sendo que o critério de análise é relativo à expectativa do investidor. Ele pode também
servir de base para comparação com o Payback de outros investimentos e nessa
comparação o melhor investimento seria o de menor Payback Time. No caso do
investimento em análise, no cenário realista o capital investido será recuperado em 55
meses e no otimista em 19 meses.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das pesquisas e análises realizadas, considera-se que os objetivos desse
estudo foram alcançados. Nas entrevistas com os empreendedores e nos questionários
com os alunos obtiveram as quantidades de respostas esperadas e as projeções para os
cálculos puderam ser feitas de forma que a análise da viabilidade do investimento foi
realizada, com os cálculos TIR, VPL e Payback Time.
Diante de uma expetativa de ganho (TMA) de 1,49% ao mês, considerando esse
patamar baseado no resultado da TIR calculada com o cenário realista, pode-se concluir
que o investimento nessa cozinha se mostrou viável, pois atende as expectativas de ganho
e retorno para o investidor. Porém, a tomada de decisão sobre a realização efetiva do
investimento, vai depender do investidor. Deve-se tomar a decisão de investir se
considerar que pelo menos o cenário realista vai ocorrer. Assim, terá um lucro mínimo de
R$ 2.354,68 por mês, TIR mínima de 1,49% ao mês e em 55 meses terá o valor do
investimento inicial de volta. Pensando ainda na possibilidade de ocorrer um cenário
otimista, sua decisão em investir seria motivada. Porém, um investidor pessimista
(considerando o cenário pessimista) tomaria a decisão de não investir.
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APÊNDICE 1
Questionário para o empreendedor:
1. O que te levou a empreender em uma cozinha?
2. Quando teve a ideia do projeto de uma cozinha, levou em conta o publico alvo
que desejaria atingir?
3. Acredita ser interessante investir em eventos, no local?
4. O que os alunos mais procuram?
5. Houveram mudanças motivada pelos clientes da escola?
6. Qual o seu papel na empresa?
7. Descreva de forma breve, como calcula o valor do curso.
8. Fale sobre a escolha do local para a empresa e o motivo da escolha.
9. Você conhece os seus concorrentes, os pontos fracos e fortes, deles?
10. Acredita ser importante investir na divulgação do seu espaço?
11. Descreva brevemente o investimento com marketing.
12. Como é feita a escolha de fornecedores?
13. Você possui parcerias com fornecedores?
14. Relacione 3 custos que mais impactam o seu negócio.
APÊNDICE 2
Questionário para os alunos:
1) Você gosta dessa divisão dos cursos em módulos?
2) Indicaria o espaço para outros amigos?
3) Você acredita que encontrou na escola o que buscava?
4) O que faltou na cozinha na hora da pratica?
5) Você concorda com o preço do Curso?
6) O que você busca no curso?
7) O que você sugere ao empreendedor para melhorar.
8) Com quantos alunos em sala?
9) A ideia de formar grupos na hora da aula te agrada?
10) Se houver uma falta de um insumo você acredita ser capaz de pensar em
substituição com os insumos que tem na hora para trabalhar?
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APÊNDICE 3
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA
INDUSTRIAL

QUANTIDADE PREÇO

TOTAL

balança

2

R$ 439,00

R$

878,00

batedeira

2

R$ 2.619,90

R$

5.239,80

cafeteira

1

R$ 249,00

R$

249,90

chapa

1

R$ 489,90

R$

489,90

Coifa

2

R$ 350,00

R$

350,00

estufa aquecida

1

R$ 470,63

R$

470,63

Facas

4

R$ 75,91

R$

303,64

descascador

4

R$ 14,16

R$

56,64

espremedor de frutas

2

R$ 195,75

R$

391,50

fogão de 4 bocas com forno à gás

2

R$ 799,99

R$

1.599,98

forno combinado

1

R$ 12.137,00

fritadeira elétrica

1

R$ 346,26

R$

346,26

geladeira com refrigerador

1

R$ 4.851,00

R$

4.851,00

liquidificador

1

R$ 389,90

R$

389,90

lava louça

1

R$ 2.877,55

R$

2.877,55

processador de alimentos

1

R$ 152,91

R$

152,91

máquina para pasta

2

R$ 429,90

R$

859,80

Mixer

1

R$ 1.340,00

R$

1.340,00

ultra congelador

1

R$ 11.000,00

TOTAL
MOBILIARIOS PARA A COZINHA
INDUSTRIAL

R$ 12.137,00

R$ 11.000,00
R$ 43.984,41

QUANTIDADE PREÇO

TOTAL

4 Mesas de inox

4

R$ 680,00

R$ 2.720,00

Estrutura base para Lavadora de louças

1

R$ 102,62

R$ 102,62

2 pias de inox com 2 cubas

2

R$ 1.599,00

R$ 3.198,00

6 prateleiras de inox

6

R$ 855,00

R$ 5.130,00

TOTAL
UTENSÍLIOS PARA COZINHA
INDUSTRIAL

R$ 11.150,62
QUANTIDADE

PREÇO

TOTAL

Amolador

1

R$ 57,45

R$ 44,20

Jogo de Bowls

3

R$ 106,17

R$ 318,51

Bowls médios

6

R$ 79,54

R$ 477,24

Caçarola

3

R$ 114,30

R$ 342,90

Espátulas

4

R$ 33,06

R$ 132,00

Concha

4

R$ 14,90

R$ 59,60

Frigideira

4

R$ 180,00

R$ 720,00

Assadeiras

5

R$ 91,00

R$ 455,00

Panelas (jogos)

4

R$ 305,55

R$ 1.222,20

Pratos (dúzia)

6

R$ 183,17

R$ 1.099,02

Pratos de sobremesa (dúzia)

6

R$ 132,00

R$ 924,00

Pratos para risoto (dúzia)

6

R$ 573,25

R$ 3.439,20

Copos de vinho (dúzia)

5

R$ 199,98

R$ 999,90
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Copos para espumante (dúzia)

5

R$ 239,88

R$ 449,90

Copos de cerveja( dúzia)

5

R$ 89,98

R$ 269,94

Copos de água (dúzia)

5

R$ 77,70

R$ 388,50

3 jogos de Talheres

6

R$ 335,00

R$ 2.010,00

3 jogos de jogo americano

7

R$ 155,88

R$ 935,28

TOTAL
CUSTO TOTAL

R$ 14.287,39
R$ 94.860,43

