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Este resumo inscrito no II PESQUISAR - Seminário Interdisciplinar de 

Produção Científica refere-se a um projeto de pesquisa que resultará no artigo de 

conclusão de curso de Administração da Faculdade Alfredo Nasser. Tal pesquisa 

tem como objetivo demonstrar a viabilidade econômica financeira para abertura de 

uma empresa e demonstrar a importância da elaboração de um plano de negócio, 

com enfoque em prestação de serviço voltado para área de musculação e 

ergometria em academia, agregado a outras atividades funcionais, localizada na 

Cidade Livre em Aparecida de Goiânia - GO. Por isso insere-se na linha de pesquisa 

Empreendedorismo e Inovação. Faz-se necessário identificar de que forma a 

elaboração de uma análise econômica financeira de um empreendimento pode 

minimizar o risco do negócio. Ela visa proporcionar ao investidor maior clareza e 

segurança na tomada de decisão traduzindo suas ideias para a prática, prevendo, os 

riscos inerentes do mercado para a implantação de uma empresa prestadora de 

serviço, através de coleta de dados e analises que lhe permitirá entrar no mercado 

com maior segurança com relação à viabilidade do seu investimento. 

Deve-se ressaltar que o plano de negócio tem como finalidade aproximar a 

empresa da realidade que enfrentará em sua abertura e no decorrer de suas 

atividades, considerando as oportunidades e ameaças a serem enfrentadas, as 

características da empresa, entre outros fatores que permitirá saber o tempo de 

retorno sobre o investimento, e se ele será viável ou não. O estudo proposto busca 
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conhecer o papel da analise econômica financeira, na apresentação de dados mais 

concretos e na tentativa de que se minimize o risco na implantação e existência de 

um negócio. Para isso, demonstrou ser relevante definir teoricamente, detalhar as 

etapas do processo, aplicar os conhecimentos na elaboração da analise e assim 

contribuir para implantação da mesma. Como conceitos básicos para que esse 

assunto seja aprofundado, apresenta-se conceitos como: empreendedorismo, 

administração, administração financeira, custos e análise de investimento. 

Por empreendedorismo para Hisrich e Peters (2004) apresenta-se como a 

forma de atuar no mercado com inovação considerando os custos na elaboração de 

um produto ou serviço que gere retorno ao investidor, que dedicou seu tempo e 

esforço para que seu caixa esteja positivo de acordo com as expectativas. Por 

administração, observa-se que o administrador deve estar preparado para executar 

as funções básicas em um processo administrativo. Chiavenato (1997) considera 

funções administrativas quando tratamos isoladamente os pontos abordados em um 

processo administrativo, onde, o estudo da administração e ato de administrar para 

ele e para alguns autores, como Koontz e O’Donnell, Theo Haiman e outros, baseia-

se na apresentação e discussão das funções de um processo administrativo sendo 

elas em suas particularidades, como planejar, organizar, como dirigir e como 

controlar todas as áreas departamentais, dentro de uma organização. Por 

administração financeira, segundo Hoji (2010) não compete ao administrador 

financeiro determinar como a função operacional do negócio se portará, porem por 

possuir visão ampla e gerencial do negócio ele pode intervir e opinar quanto a 

melhor forma para conduzir as atividades operacionais. Por custos, Crepaldi (2009) 

o define como gastos diretamente relacionados à produção de bens e serviços que 

geraram outros para comercialização. Para Chiavenato (2011) falar de custos é 

considerar a junção de todos os encargos relacionados à empresa para que 

mensure e obtenha recursos suficientes para produzir, distribuir e entregar acabado 

o produto ou o serviço para o mercado. Por análise de investimento Lemes Jr, Rigo 

e Cherobim (2005) apud Silva, consideram três delas como importantes na utilização 

para a viabilidade econômica, sendo elas o período de retorno de um investimento 

(Payback), o valor presente liquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). 

O estudo visa realizar pesquisa bibliográfica e de campo em caráter formal. A 

bibliográfica será realizada por meio de referencial teórico, onde os conhecimentos 

serão adquiridos através de artigos, livros e pesquisas eletrônicas. A pesquisa de 



campo será realizada através de levantamento de dados do local, do publico, com 

objetivo de adquirir conhecimento sobre a região para que se faça possível 

identificar problemas, ou se confirmar uma hipótese. O universo a considerar para 

validar o intuito da pesquisa é a região de Aparecida de Goiânia, onde a amostra 

considerada será relativa à população do setor Cidade Livre. A coleta de dados será 

realizada através de pesquisas quantitativas (quantidade amostral da região) e 

também através de pesquisa qualitativa (apuração dos resultados). Os dados serão 

apresentados através de tabelas, gráficos e texto, mensurados por meio de planilhas 

no Google drive e permitiram com maior clareza estudar e entender o 

microambiente, a fim de implementar um plano de negócio para a academia. Os 

resultados finais dessa pesquisa serão apresentados em dezembro de 2013. 

REFERÊNCIAS 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 5. Ed. São 
Paulo: Maakron Books, 1997. 
 
______. Administração Para Não Administradores: a Gestão de Negócios ao 
Alcance de Todos. 2. Ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2011. 
 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custo. 4. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
HISRICH, Robert D. e PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática 
financeira aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresaria. 9. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
LEMES Jr., Antônio Barbosa, RIGO, Cláudio Miessa e CHEROBIM, Ana Paula Mussi 
Szabo. Administração Financeira Princípios, Fundamentos e Práticas 
Brasileiras. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 


