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1.

SOBRE RPPN

Definição

mentos de flora e de fauna, estudos sobre o

As Reservas Particulares do Patrimônio Natu-

meio ambiente, atividades de educação ambien-

ral – RPPN são áreas de conservação da natu-

tal, práticas esportivas pouco impactantes. Nas

reza em terras privadas. O proprietário é quem

RPPNs é possível também desenvolver ativida-

decide se quer fazer de sua propriedade, ou de

des econômicas, especialmente no campo do

parte dela, uma RPPN, sem que isso acarrete

ecoturismo. O IBAMA possui um documento

em perda do direito de propriedade.

sumário que descreve algumas experiências de
ecoturismo nas RPPNs.

Características

As RPPNs são consideradas unidades de con-

Tais atividades, no entanto, deverão ser auto-

servação de uso indireto, ou de proteção inte-

rizadas ou licenciadas pelo órgão responsável

gral, cujo maior objetivo é conservar a diver-

pelo reconhecimento da RPPN e executadas de

sidade biológica. Como essas áreas têm como

modo a não comprometer o equilíbrio ecoló-

objetivo “a proteção dos recursos ambientais

gico ou colocar em perigo a sobrevivência das

representativos da região”, as atividades que

populações das espécies ali existentes. Deve-se

ali podem ser desenvolvidas devem ter “cunho

observar, portanto, a capacidade de suporte da

científico, cultural, educacional, recreativo e de

área, ou seja, o quanto de uma atividade pode

lazer”. As restrições de uso visam assegurar a

ser desenvolvido num local sem prejudicar seu

conservação do meio ambiente na área.

meio ambiente. Por exemplo, quando se trata
de uma atividade turística, a capacidade de

As RPPNs têm caráter perpétuo; esta é uma

suporte é expressa pela quantidade de pessoas

exigência do Decreto nº 1.922/96. Isso quer dizer

que podem visitar a área, num determinado

que no momento em que se decide criar uma

intervalo de tempo, sem comprometer os pro-

RPPN, é para sempre. Se a propriedade for vendi-

cessos ecológicos que ali ocorrem.

da, os novos donos terão que respeitar a RPPN,
seus herdeiros também, pois não há maneira de

Vantagens de uma RPPN

revogar o título de reconhecimento da reserva.

Além de estar contribuindo com os esforços
de conservação, o proprietário de uma RPPN

Atividades Permitidas

Existem diversas possibilidades de utilização

obtém os seguintes benefícios:
− Pode requerer junto ao INCRA a

das RPPNs, inclusive com fins lucrativos. Pode-

isenção do Imposto Territorial Rural – ITR,

se realizar desde pesquisa científica, levanta-

sobre a parte delimitada como RPPN;
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− Projetos necessários à implantação e
gestão da RPPN instituída pelo órgão ambiental competente terão prioridade na análise de
concessão de recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente – FNMA;
− A propriedade que possuir uma
RPPN em seu perímetro recebe preferência

− Segurança no armazenamento de dados;
− Emissão de relatórios econômicofinanceiros;
− Fácil navegação entre os módulos da
ferramenta;
− Apresentação e linguagem claras e
objetivas;

na análise do pedido de concessão de crédito
agrícola na área remanescente pelas instituições

Configuração Mínima Recomendada para

oficiais de crédito;

Utilização da GRPPN

− Há maiores possibilidades de estabelecer acordos de cooperação com entidades públi-

Equipamento:

cas e privadas em ações de proteção da RPPN;

Processador: 1GHz

− Os municípios onde existem RPPNs

Memória: 256 MB de RAM

obtêm maiores benefícios através do ICMS

Monitor: Resolução mínima de 1024x768

Ecológico (Lei Estadual 12.040/95).

Software – Pacote Microsoft Office Excel 972003 ou 2007 e Windows Vista

(*)As informações contidas no texto ”SOBRE RPPN”
foram obtidas conforme referência a seguir:
Reserva Particular do Patrimônio Natural. Disponível em:. http://www.ibama.gov.br/siucweb/guiadechefe/guia/c-3corpo.htm.
Acesso em: 16 setembro 2009.

Nota: É aconselhável a utilização do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, em razão da capacidade de
processamento de informações.

O desempenho da ferramenta está vinculado

2. SOBRE A FERRAMENTA
A Ferramenta de Gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – GRPPN foi desenvolvida em planilha Microsoft Excel em linguagem
de programação VBA. Seu principal objetivo é
facilitar o gerenciamento e controle das operações relacionadas à administração de RPPN.
Dentre as vantagens da ferramenta destacamos:
− Acompanhamento sistêmico da RPPN;

8

à confirguração do equipamento utilizado, ou
seja, quanto melhor a configuração, melhor o
desempenho.

3. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA
3.1. CADASTRAMENTO DE
PROJETOS
Para o cadastramento de projetos de RPPN,
acesse o módulo “Dados Cadastrais”, localizado
na parte superior da tela inicial da ferramenta.

No módulo dados cadastrais, será apresentado um
formulário onde deverão ser preenchidos os dados
para identificação da RPPN, conforme demonstrado:

É de fundamental importância o preenchimento
de todas as informações a fim de que estas sejam apresentadas corretamente nos relatórios
emitidos no sistema.

Efetivação do Cadastro

Depois de preenchidos os dados, clique na
opção “salvar” para a confirmação das informações e, em seguida, a opção “fechar” estará
habilitada, para voltar à tela inicial do aplicativo.
Alteração do Cadastro

1

Caso haja a necessidade de alterar os dados,
acesse o módulo “dados cadastrais” novamente,
clique na opção “alterar”, efetue as devidas correções e, em seguida, clique nas opções “salvar”
(1) e, depois, a opção “fechar” (2).

2
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3.2. CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO
Neste módulo serão lançados todos os gastos referentes aos projetos.

O módulo está subdivido em:

3.2.1. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Neste módulo serão lançados os dos valores
referentes à Disponibilidade Financeira, Custo de
Criação e com Infra-estrutura.
Escolha da referência do lançamento:
Inicialmente, para qualquer dos módulos, deverá
ser selecionado o mês e o ano de referência, para
que os campos de preenchimento de valores sejam
ativados.
Nota: Entende-se como referência a data em que o
evento ocorreu.
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Módulo Aportes Financeiros:

A aba de Aportes Financeiros é utilizada para o registro de valores oriundos de recursos próprios (caixa e
bancos) e recursos de terceiros (empréstimos e financiamentos e doações/outros).
Módulo Custo de Criação:

A aba de Custo de Criação é utilizada para o registro de taxas, custos com elaboração de georeferenciamento e
custos com plano de manejo.

11

Módulo Custos de Implementação:

A aba de Custos de Implementação é utilizada para o registro de valores gastos com máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios, edificações e transporte.
Cálculo da depreciação:
Para cálculo da depreciação dos bens adquiridos em anos anteriores, utilize a data de aquisição do bem até a
data do lançamento. Supondo que o bem foi adquirido em 01/01/2008, com o custo de R$10.000,00, deverá ser
lançado na ferramenta de Gestão de RPPN o saldo líquido (Valor de compra – depreciação acumulada). Caso
fosse lançado no período de janeiro/2009, o cálculo seria:
Cálculo da depreciação acumulada:
R$10.000,00 * 0,008333333 = 83,33 por mês * 12 = R$ 999,96 Valor líquido: R$ 10.000,00 – R$ 999,96 = R$ 9.000,04
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Tabela para depreciação de bens:

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos

Taxa anual
10,00%
10,00%
20,00%

Tx Mensal
0,008333333
0,008333333
0,016666667

Tempo
10 anos
10 anos
5 anos

Total
100%
100%
100%

Exemplo de registro de valores:
Para exemplificar a rotina de escrituração, demonstraremos o registro de um valor de serviço de consultoria,
no valor de R$ 3.000.
Observação: A metodologia de escrituração dos valores para os outros módulos é a mesma utilizada no módulo “Custo de Criação”.
1º Registro dos valores:
Depois de selecionado o período de referência, preencha campo correspondente ao evento econômico-financeiro
mais adequado à natureza da operação.

No exemplo em questão, o valor foi lançado no
campo correspondente a serviços técnicos, por ser
o mais próximo ao serviço de consultoria de nosso
exemplo, separando-se com vírgula os centavos. (*)

(*)não poderá ser incluído outro tipo de sinal para separação de casas decimais.
Observação: Para a escrituração, os valores de cada campo somente poderão ser lançados uma única vez para cada
mês/ano. Como exemplo, supondo que, para o mês de janeiro de 2009 foi efetuado o pagamento de dez serviços de
consultoria no valor de R$ 300 cada, o lançamento deverá ser feito pelo valor total de R$ 3.000 para o mês de janeiro,
pois o sistema não aceita o input dos valores um a um.
2º Efetivação do lançamento:
Efetue a efetivação do lançamento por meio da
opção “salvar”, localizada na parte inferior da caixa
de escrituração mencionada no item 1º.
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3º Alteração do lançamento:

1

Para alteração do lançamento, acesse o módulo
“Criação e Implementação”, na área em que o lançamento foi realizado, selecione o período de referência do lançamento e, em seguida, clique na opção
“alterar” (1). Depois de alterado o valor, clique na
opção “salvar” e, em seguida, na opção “fechar” para
concluir a operação (2).

3.2.2. ESCRITURAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO
Neste módulo serão lançados os valores referentes à Aporte Financeiro,
Receitas e Despesas.
Escolha da referência do lançamento:
Inicialmente, para qualquer dos módulos, deverá ser
selecionado o mês e o ano de referência, para que os
campos de preenchimento de valores sejam ativados.

Nota: Entende-se como referência a data em que o
evento ocorreu.
Módulo Disponibilidades Financeiras:
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2

A aba de Aporte Financeiro é utilizada para o registro de valores oriundos de recursos próprios (caixa e bancos) e recursos de terceiros (empréstimos e financiamentos e doações/outros).
Módulo Receitas:

A aba de Receitas é utilizada para o registro de receitas como: receita de vendas, patrocínio, aluguel, taxa de
condomínio e Outros.
Módulo Despesas:
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A aba de Despesas é utilizada para o registro de despesas como: Pessoal, Financeira, Serviços de Terceiros, Utilidades e Serviços, Tributos e Contribuições, Comerciais e Gerais.
Observação: para visualizar todas as despesas possíveis, utilize a barra de rolagem localizada à direita do aplicativo.

1º Registro dos valores:
Selecione campo correspondente ao evento econômico-financeiro mais adequado à natureza da operação.

No exemplo em questão, o valor foi lançado no
campo correspondente à receita de vendas, separando-se com vírgula os centavos. (*)

(*)não poderá ser incluído outro tipo de sinal para separação de casas decimais.
Observação: Para a escrituração, os valores de cada campo somente poderão ser lançados uma única vez para cada
mês/ano, conforme observado no item 3.2.1 – Escrituração – Criação e Implementação.

2º Efetivação do lançamento:
Efetue a efetivação do lançamento por meio da
opção “salvar”, localizada na parte inferior da caixa
de escrituração mencionada no item
3º Alteração do lançamento:
Para alteração do lançamento, acesse o módulo

1

“Gestão e Manutenção”, na área em que o lançamento foi realizado, selecione o período de referência do lançamento e, em seguida, clique na opção
“alterar” (1). Depois de alterado o valor, clique na
opção “salvar” e, em seguida, na opção “fechar” para
concluir a operação (2).
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2

3.2.3. EMISSÃO DE RELATÓRIOS

A ferramenta GRPPN possui módulo destinado a geração de relatórios gerências confeccionados com base
nas informações impostadas pelo usuário. Para a emissão destes relatórios, deverão ser observados os
seguintes passos:
Módulo “Criação, Implementação e Manutenção” > “Relatórios Gerenciais”. O acesso será realizado conforme demonstrado:
Ao clicar em “relatórios” serão disponibilizados os tipos de documentos fornecidos pela ferramenta GRPPN,
que são: Relatório de Criação e Implementação, Relatório de Gestão e Manutenção, Fluxo de Caixa e
Demonstração do Resultado do Exercício.

Ao clicar em qualquer dos relatórios, caso período de referência apresentado não seja o correto, a troca do
período poderá ser feita na opção referência, localizada acima do relatório:

Para impressão do relatório, clique no botão com formato de impressora:
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3.3. GESTÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
O módulo de Gestão de Atividades Econômicas permite acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito da RPPN. O acesso ao módulo “Gestão de Atividades Econômicas” é realizado conforme demonstrado abaixo:

Ao clicar na tela de “Gestão de Atividades Econômicas”, primeiramente selecione a atividade produtiva de sua RPPN
(Alimentação,Visitação, Hospedagem ou Pesquisa e Desenvolvimento), conforme figura a seguir:

Depois de acessar “Gestão
de Atividades Econômicas”,
clique na atividade a qual sua
RPPN desenvolve.
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Supondo que a atividade desenvolvida seja “Alimentação”, segue o detalhamento da atividade utilizando a ferramenta :

3.3.1. GESTÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - ALIMENTAÇÃO
Selecionando esta atividade, abrirá os seguintes módulos a serem preenchidos, conforme demostrado a seguir:

3.3.1.1. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
A aba “Disponibilidades Financeiras” é utilizada para o registro de valores oriundos de recursos próprios (caixa
e bancos) e recursos de terceiros (empréstimos e financiamentos e doações/outros).

As doações em bens deverão ser lançadas no capo Doações/outros para anular o efeito no fluxo de caixa do
projeto.

3.3.1.2. INVESTIMENTOS
A aba “Investimentos” deve ser completada com todos os equipamentos que serão utilizados na atividade. Localize nos itens listados aquele que se refere ao gasto realizado. Caso não exista o item, entre com o valor nos
campos em branco do grupo.
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Devem ser lançados todos os investimentos presentes na RPPN, desde Investimentos Fixo e Semi-fixos, tais
como: Obras Civis e Instalações, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Veículos. Na ocorrência de
outros Investimentos não listados neste módulo, utilizar um dos campos em branco.
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3.3.1.3. RECEITAS
A aba “Receitas” deve ser completada de acordo com as receitas do restaurante ou lanchonete.

Devem ser lançadas todas as receitas das atividades, nocaso, Refeições, lanches e bebidas. Na ocorrência de
outras receitas não listadas neste módulo, utilizar o campo “Outros”.

3.3.1.4. DESPESAS
A aba “Despesas” diz respeito ao levantamento das despesas fixas e variáveis do empreendimento , que incidiram de forma onerosa sobre o faturamento da empresa.
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Devem ser lançadas todas as despesas da atividade. Na ocorrência de outras despesas não listadas neste
módulo, utilizar um dos campos em branco.

3.3.1.5. EMISSÃO DE RELATÓRIOS
Para emissão de relatórios do módulo “Gestão de Atividades Econômicas”, clique em relatórios e, em seguida,
selecione o tipo de relatório a ser gerado:

Ao clicar em qualquer dos relatórios, caso o período de referência apresentado não seja o correto, a troca do
período poderá ser feita na opção referência, localizada acima do relatório:

Para impressão do relatório, clique no botão com formato de impressora:
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3.4. PROJEÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
O módulo de Projeção de Atividades Econômicas permite a análise das possibilidades de atividades que podem
vir a ser desenvolvidas em uma reserva ambiental de proteção particular. O acesso ao módulo “Projeção de
Atividades Econômicas” é realizado conforme demonstrado abaixo:

Observação: Cabe ressaltar que este instrumento é apenas um esboço genérico do que pode vir a ser desenvolvido em
uma reserva ambiental de proteção particular. Todo movimento em direção à efetivação da atividade simulada deve ser
acompanhada de estudos técnicos mais aprofundados, realizados por profissionais que irão avaliar as variáveis envolvidas no
negócio de maneira particular.
Ao adentrar na tela de “Projeção de Atividades Econômicas”, primeiramente selecione a atividade produtiva que
deseja simular o funcionamento em sua RPPN (Alimentação,Visitação, Hospedagem, Pesquisa e Desenvolvimento),
conforme figura a seguir:
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Depois de acessar “Projeção de Atividades Econômicas”, clique na atividade a qual a RPPN se destinará.

A seguir descreveremos o detalhamento da utilização da ferramenta para cada possível atividade econômica:

3.4.1. PROJEÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - ALIMENTAÇÃO
Selecionando este tipo de atividade, será possível simular a instalação de empreendimentos como restaurante,
lanchonete, café, bar e similares.
Os módulos a serem preenchidos, estão segregados conforme demonstrado a seguir.

3.4.1.1. USOS E FONTES
Na primeira tela, “Usos e Fontes”, mais precisamente no quadro “Investimentos já realizados relacionados à
atividade”, relacionar o montante que foi desembolsado e que de alguma forma servirá de valia para o futuro
empreendimento.
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Exemplo: No caso de já existir uma pequena casa na propriedade que servirá de instalação para o futuro restaurante
(onde foram gastos num passado cerca de R$ 10 mil para sua construção), preencher a rubrica “Obras Civis e Instalações” com o valor do imóvel.
O mesmo deve ocorrer para os demais itens: terreno (valor pago pela terra), máquinas e equipamentos, móveis
e utensílios e veículos (valor dos ativos já existentes que possivelmente serão envolvidos no empreendimento),
treinamento (caso já tenha sido investido no treino do corpo profissional) e outros (demais gastos já realizados,
que não serão recuperados, porém serão aproveitados de alguma forma na montagem do novo negócio). Na
parte de “Investimentos Financeiros”, discriminar desembolsos já ocorridos com a rubrica “Capital de Giro” e
itens não disponibilizados na tabela (lê-se “Outros”).
Ainda na tela “Usos e Fontes”, no quadro de “Investimentos a serem realizados relacionados à atividade”, relacionar percentuais referentes a quem irá
arcar com os futuros investimentos para viabilização
do negócio.
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Importante: Para o preenchimento do quadro “Investimentos a serem realizados relacionados a atividades”, o percentual deve ser preenchido sem o sinal de por cento “%”, para que ferramenta não apresente erro.
Exemplo: Assumindo que o empreendimento será todo viabilizado com recursos do próprio empresário,
preencher a rubrica “Participação do empresário (%)” com 100. Na ocasião em que houver financiamento do
banco de metade dos recursos necessários, completar a rubrica citada anteriormente com 50.

Após analisar e preencher os campos, clicar no
botão “Salvar”.

Caso queira apagar tudo o que foi preenchido,
clique com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que
estava antes do início do preenchimento: basta clicar
no botão “Cancelar”.
Com a tela “Usos e Fontes” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Investimentos”, para adentrar na
etapa subseqüente.

3.4.1.2. INVESTIMENTOS
Esta tela deve ser completada com todos os investimentos a serem realizados para que o empreendimento
esteja apto a funcionar.
Deve ser relacionado o valor unitário de cada item com a respectiva quantidade necessária de tal objeto:
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Exemplo: No espaço destinado à “Obras Civis e Instalações (m2)”, colocar primeiramente o valor do m2 da
construção (o que está diretamente relacionado ao padrão do empreendimento) e em seguida a metragem à
ser construída e/ou reformada.

Caso não haja investimentos desta natureza, basta deixar em branco as lacunas existentes.
Para facilitar a visualização da empresa que está sendo montada, os setores da mesma estão divididos em 04
áreas: cozinha (onde as alimentações são preparadas e também estocadas), sala de refeições (onde o cliente
recebe o serviço), escritório (destinado aos afazeres burocráticos e afins), geral (estrutura que envolve todas
as seções) e veículos. Para a visualização de todas as áreas é necessário a utilização da barra de rolagem
localizada ao lado direito do formulário, conforme demonstramos a seguir:
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Observações: As lacunas em branco existem para serem preenchidas por itens que porventura não estejam prédefinidos, mas que sejam necessários ao funcionamento da atividade.
Exemplo: Caso exista algum fogão especial que não esteja discriminado previamente na lista de “Máquinas
e Equipamentos”, é só ir ao final da seção em questão e na primeira lacuna em branco colocar o nome do
item, seguido do preço unitário e da quantidade demandada.
Após preencher os investimentos fixos (obras civis e instalações) e semi-fixos relacionados à atividade (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos), passar ao preenchimento dos investimentos financeiros (capital de giro), que está segregado em “Estoque de Produtos Inicial”, “Despesas Operacionais (1º
mês)” e “Fundo de Reserva de Vendas a Prazo”, detalhados a seguir:

- Estoque de Produtos Inicial
Na rubrica “Estoque de produtos inicial”, discriminar os insumos que deverão ser adquiridos previamente para que o negócio se sustente ao menos no
primeiro mês.

- Despesas Operacionais (1º mês)
Em “Despesas Operacionais”, selecionar quantos
meses (na coluna de quantidades) deseja que a empresa esteja “coberta”, ou seja, por qual prazo itens
como “Material de limpeza” estarão programados
para ser arcados como medida de segurança

Exemplo: Em uma oportunidade em que o empreendimento demore certo tempo para ter condições de
cobrir as despesas operacionais, deve ser programada uma fonte de recursos para que bens integrantes deste
grupo, muitas vezes essenciais ao funcionamento do mesmo, não faltem, podendo prejudicar o desenvolvimento
de todo o negócio.
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- Fundo de Reserva de Vendas a Prazo
O subgrupo “Fundo de reserva de vendas a prazo” é destinado aos empreendimentos que recebem grande
parte de suas receitas à prazo, ou seja, aqueles que trabalham com pacotes turísticos, dependem vendas à
crédito e cheques.

Nesses, há necessidade de uma cobertura até que a venda realizada seja efetivamente contabilizada no
caixa da empresa.
Após analisar e preencher os campos, realizar o mesmo procedimento feito na seção anterior: clicar no botão
“Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com
o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início
do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Com a tela “Investimentos” devidamente preenchida, clicar
na extremidade superior na aba “Entradas”, para adentrar na etapa subseqüente.

3.4.1.3. ENTRADAS
Agora, têm-se início à formatação de como o negócio vai funcionar. O preenchimento da tela de “Entradas” fornecerá embasamento para a construção de todas as receitas do empreendimento. A área está dividida em Premissas Gerais, Premissas Básicas Restaurante e Premissas Básicas Lanchonete, conforme demonstrado a seguir:
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- Premissas Gerais
No quadro de “Premissas Gerais e Fatores Elasticidade”, preencher com o número de dias que se pretende
trabalhar durante a semana regular e em seguida o
número de dias que se pretende funcionar durante o
final de semana.

Exemplo: Caso a empresa funcione de segunda à sexta e no sábado e domingo, o numero de dias úteis na semana regular serão 05 e os dias úteis no final de semana serão 02. Na hipótese em que a empresa só trabalhará
de quinta à sábado, preencher a rubrica “Dias úteis semana regular” com o número 02 (que corresponde aos
dias quinta e sexta) e a célula “Dias úteis final de semana” com o número 01 (que corresponde ao sábado).
Em seguida, analisar os fatores de elasticidade, que são variáveis que podem impactar positivamente sobre o
negócio, alavancando-o financeiramente, ou então negativamente, piorando os resultados esperados. No fator
01, conceder nota tendo em mente à localização do empreendimento frente a um público potencial, variando
entre 0 (muito distante) e 11 (posicionamento estratégico privilegiado). O fator 2, deve ser avaliado levando em
consideração a infra-estrutura disponível na propriedade e arredores (energia, água, asfalto, internet e similares),
também variando entre 0 (inexistente) e 11 (muito farto). O último fator diz respeito à atrativos existentes na
propriedade, que podem servir de grande chamariz para clientes, tais quais cachoeiras, rios, canyons, cavernas,
fauna, flora etc, com notas entre 0 (sem atrativos consideráveis) e 11 (beleza excepcional).
- Premissas Básicas Restaurante
O quadro “Premissas Básicas Restaurante” vai definir e estimar a metodologia de trabalho da empresa. Esta
pode optar entre servir café-da-manhã, almoço, jantar, petiscos, bebidas e sobremesas.
O quadro de preenchimento de “Premissas Básicas Restaurante” está desenhado da seguinte maneira:
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Para cada opção, devem ser preenchido os tickets médios esperados da semana e do final de semana, que corresponde ao valor que cada cliente em geral vai desembolsar ao consumir algum tipo dos serviços. Completar
também com a expectativa de quantidade máxima de atendimentos a serem realizados por dia (semana regular e
final de semana) quando o empreendimento já estiver maturado, ou seja, funcionando em sua capacidade plena.

Exemplo: Na hipótese de um restaurante, que só serve almoço, petiscos e bebidas, preencher com o valor
médio que cada pessoa que freqüentar o espaço vai gastar com cada quesito, ou seja, ter em mente quanto, em
média, um indivíduo que resolve almoçar, tomar uma bebida no local e/ou pedir um petisco vai desembolsar,
baseado no que é vendido e nos preços praticados pela casa. Com relação às quantidades, estimar quantas refeições serão vendidas a cada dia da semana e por dia de final de semana, acompanhado do número de petiscos
solicitados em média e de bebidas. Observa-se que, geralmente, durante o final de semana os valores cobrados
e consumidos são maiores.

- Premissas Básicas Lanchonete
Nas “Premissas Básicas Lanchonete”, replicar o mesmo raciocínio exposto anteriormente, agora entendendo
que o empreendimento se restringe há um quiosque ou local de pequeno e médio porte onde são disponibilizados algum tipo de refeição, que não demande elaboração complexa por parte da casa (em suma, tudo que é
vendido foi adquirido de algum fornecedor).
O quadro de preenchimento de “Premissas Básicas Lanchonete” está desenhado da seguinte maneira:

Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
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3.4.1.4. SAÍDAS
Esta etapa diz respeito ao levantamento dos custos fixos envolvidos e variáveis no empreendimento e impostos
a serem pagos, que incidirão de forma onerosa sobre o faturamento da empresa.

- Custos Fixos
Nos quadros “Despesas Comerciais” e “Despesas Operacionais”, lançar valores estimados a serem desembolsados com cada item, pensando nos gastos programados para os primeiros meses de funcionamento do
empreendimento. Na rubrica “Outros”, preencher com
percentual que incidirá sobre a soma dos demais itens,
pensando em despesas que porventura não estejam
sendo discriminados nesta seção ou então gastos que
possam aparecer no correr do mês e que sejam difíceis
de serem planejados.
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- Custos Variáveis
Ao preencher o quadro de “Despesas Tributárias”,
informar-se sobre as alíquotas aplicadas na região. Em
geral, para micro-empresas, a alíquota do imposto
“Simples” varia em torno de 7% e o líquido do “ICMS”
por volta dos 11%.
Ao final, clicar no botão “Alterar” e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido,
clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava
antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.

3.4.1.5. PESSOAL
Esta seção exibe a evolução da quantidade de mão-de-obra direta à ser empregada no empreendimento, bem
como sua remuneração por função.
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Preencher o quadro de “Mão-de-Obra Fixa” com os cargos que não variam de acordo com aumento ou
redução de produção e podem ser diluídos com a escala. Estes estão relacionados à atividades de chefia, gerenciamento e administração. O quadro de “Mão-de-obra Fixa” está conforme demonstrado abaixo:

O quadro “Mão-de-Obra Variável” corresponde aos cargos que se alteram de acordo com a variação de
produção do empreendimento. O quadro “Mão-de-Obra Variável” está apresentado como segue:

Exemplo: Deve-se aumentar o número de garçons caso o restaurante aumente seu numero de clientes e o
contrário deve ocorrer no caso de diminuição de consumidores.
A evolução da quantidade de funcionários deve obedecer as perspectivas de evolução e maturação do empreendimento em questão, tendo em mente que este atinge sua maturação por volta do terceiro ano, quando
então a situação da empresa se estabiliza.
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Após analisar e preencher os campos, realizar o mesmo procedimento feito nas seções anteriores: clicar no
botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes
do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Adentrar na aba “Financiamento”.

3.4.1.6. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (CMV)
Retrata os custos das mercadorias e/ou serviços disponibilizados no negócio, ou seja, as saídas relacionadas à
prestação do serviço, que só existirão caso existam entradas (variam em função das receitas).

Nas “Premissas Básicas Restaurante” e “Premissas Básicas Lanchonete”, relacionar as opções de
serviços oferecidos preenchidos anteriormente
na seção “3.3.1.3 - Entradas” com os respectivos
custos médios destes.
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Exemplo: Se o ticket médio do almoço no local é de R$ 20, calcular quanto custa para se produzir esta
refeição padrão. Em geral, no setor de alimentação, o custo médio é de 1/3 (ou 33%) da entrada, ou seja, nesta
hipótese seria de aproximadamente R$ 6,60.
Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.

3.4.1.7. FINANCIAMENTOS (CMV)
Esta seção só deve ser preenchido caso na tela “Usos e Fontes”, quadro “Investimentos a serem realizados relacionados à atividade”, o percentual de recursos próprios responsáveis pela viabilização do empreendimento seja
menor que 100%, com a diferença captada via financiamento.

No quadro “Premissas Financiamento a ser Obtido”, colocar o prazo (em meses) e a taxa de juros
(anual) normalmente praticados pelos agentes
financeiros da região ou pelo programa e/ou fundo
(BNDES, FCO e outros) donde se pretende obter o
empréstimo.

Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
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3.4.1.8. FLUXO DE CAIXA
Por fim, preencher a tela “Fluxo de Caixa”, essencial para abastecimento dos relatórios que virão em seguida.

No quadro “Premissas de Índices e Indicadores”, na
rubrica “Custo de Capital (ao ano)”, preencher com
percentual pago pela poupança na região ou por
outros ativos livres de risco (renda fixa, por exemplo), que correspondem ao custo de oportunidade
do investimento, ou seja, quanto poderia se esta
ganhando por ano caso se resolvesse investir em
algo que não demandaria esforço.
O quesito “Cenário Otimista (+)” tem de ser preenchido com percentual que impactará sobre os resultados
da empresa caso as condições de implantação da empresa sejam muito melhores do que a esperada durante
o preenchimento das planilhas até o presente momento. O mesmo deve ser feito para o “Cenário Pessimista
(-)”, só que com raciocínio contrário: é um percentual negativo que incidirá sobre as contas da empresa caso as
expectativas esperadas sejam as piores possíveis.

Exemplo: Caso haja a possibilidade de melhoria da infra-estrutura da região por parte do Estado, o que facilitará
enormemente o acesso dos clientes ao empreendimento, colocar como multiplicador do “Cenário Otimista (+)” o
percentual 30. Isso quer dizer que os resultados da empresa serão 30% melhores nesse cenário esperado. Ocorrendo o contrário, num caso em que a depreciação da infra-estrutura se acelere na inexistência de investimentos
por parte do Governo, colocar como multiplicador do “Cenário Pessimista (-)” o percentual 40. Isso quer dizer
que, caso nada seja feito, a expectativa é que a infra-estrutura de acesso à propriedade se deteriore mais rapidamente, fazendo com que os resultados obtidos pela atividade produtiva sejam 40% inferiores ao esperado.
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Esta é a última tela a ser preenchida. Realizar o mesmo procedimento feitos nas seções anteriores: clicar no botão
“Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o
cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do
preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
“Projeção de Atividades Econômicas”. Clicar no item “Relatórios”.
Por último, clicar no botão FECHAR. Em seguida a
tela voltará ao menu principal.

3.4.1.9. RELATÓRIOS
Para a emissão de relatórios do módulo “Projeção de Atividades Econômicas” clique em relatórios e, em
seguida, selecione o tipo de relatório a ser gerado:

Lembrando que estes relatórios foram gerados de acordo com dados preenchidos anteriormente. Este passo é essencial
para visualizar os resultados esperados a serem obtidos pela empresa, bem como fatores essenciais para tomada de
decisão e visualização do potencial do negócio, bem como conhecimento do mesmo.
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Cabe ressaltar mais uma vez que este instrumento é apenas um esboço genérico do que pode vir a ser desenvolvido
em uma reserva ambiental de proteção particular.Todo movimento em direção à efetivação da atividade simulada
deve ser acompanhada de estudos técnicos mais aprofundados, realizados por profissionais que irão avaliar as variáveis
envolvidas no negócio de maneira particular.
Entradas
Esta tabela projeta o faturamento da empresa para os próximos 10 anos, com base nas premissas preenchidas anteriormente na seção “3.3.1.3 - Entradas”.As ponderações utilizadas estão exibidas nos quadros “Premissas Gerais e
Fatores Elasticidade”,“Premissas Básicas Restaurante” e “Premissas Básicas Lanchonete”.
O último quadro exibe a variação da receita mensal, por cada tipo de serviço ofertado, para os primeiros 36 meses (3
anos) de funcionamento da empresa.
Ressalta-se que a partir do início do quarto ano, as entradas se estabilizam, tendo como base o faturamento exposto
no trigésimo sexto mês da tabela “Evolução do Faturamento”.
Clicar na opção “Voltar” para retornar à tela de relatórios.
Saídas
Apresenta um quadro resumo completo com os custos anuais envolvidos no empreendimento, tendo como base o
que foi preenchido anteriormente nas seções “3.3.1.4 - Saídas”,“3.3.1.5 - Pessoal”,“3.3.1.6 - Custo da Mercadoria Vendida (CMV)” e “3.3.1.7 - Financiamento”. Estes estão divididos em “Custos Fixos”, onde estão inclusos os subgrupos
“Mão-de-Obra Fixa”,“Despesas Comerciais”,“Despesas Operacionais” e “Despesas Financeiras”, e “Custos Variáveis”,
que corresponde à soma do “CMV”,“Mão-de-Obra Variável” e “Despesas Tributárias”.
Ao final, no quadro “Premissas Despesas Operacionais” há exposição de índice de variação das receitas até o ano 4 e
elasticidade que impacta sobre as “Despesas Operacionais”, considerando os crescimentos observados.
Clicar na opção “Voltar” para retornar à tela de relatórios.
Fluxo de Caixa do Empresário
Esta planilha exibe as entradas e saídas de caixa diretamente relacionadas com a venda e a produção dos produtos e
serviços da empresa, contraponto o resultado com os investimentos arcados com recursos do empresário (participação destes no desembolso), para então evidenciar a disponibilidade líquida de recursos a cada ano de existência do
empreendimento.
A construção do “Cenário Normal” se dá em cima do preenchimento de todas as seções da matriz de dados. Já os
cenários “Otimista” e “Pessimista”, são o cenário citado primeiramente multiplicado pelos percentuais completados
na seção “3.3.1.8 - Fluxo de Caixa”.
Clicar na opção “Voltar” para retornar à tela de relatórios.
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Fluxo de Caixa do Projeto
Deve ser adotado mesmo raciocínio utilizado na interpretação do relatório anterior, só que tendo como referência o
projeto como um todo, e não apenas o montante monetário investido pelos proprietários.
Clicar na opção “Voltar” para retornar à tela de relatórios.
Índices e Indicadores Econômico-Financeiros
No primeiro quadro,“Fluxo de Caixa Empresário”, estão dispostos os índices relacionados ao capital investido pelo
empresário nos três tipos de cenários possíveis, enquanto mais abaixo, no “Fluxo de Caixa Projeto”, estão os dados
gerados pelo empreendimento como um todo, sendo desconsiderados investimentos de terceiros.
O indicador “Prazo de Retorno do Investimento (Período de Payback, em anos)” demonstra o tempo gasto para que o
investimento realizado se pague, ou seja, é o é o prazo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o
lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento. Quanto menor o tempo em que isso ocorrer, melhor.
Já o “Valor Presente Líquido (VPL)” está relacionado ao custo de capital preenchido na seção “3.3.1.8 - Fluxo de Caixa”
e diz, em valores monetários, quanto o empreendimento em questão, no período observado (10 ou 5 anos), irá gerar
a mais (ou a menos) do que se tivesse sido optado por não realizar a atividade proposta e sim por investir o dinheiro
mobilizado num ativo que estivesse rendendo o custo de capital citado anteriormente. Pelo VPL, a atividade pode ser
considerada viável caso o valor encontrado seja igual ou superior a zero.
Exemplo: Supõe-se que com um custo de capital de 14% ao ano (percentual adotado em geral) o empreendimento
esteja exibindo um VPL (período de 10 anos) de R$ 200 mil para um investimento de R$ 50 mil. Isso quer dizer que
investir na atividade em questão é viável, uma vez que o indicador é maior que zero, remunerando em R$ 200 mil a
mais (no período de 10 anos) do que se tivesse sido optado por colocar os R$ 50 mil num fundo de renda fixa com
retorno de 14% ao ano.
A “Taxa Interna de Retorno (TIR)” é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com
seus respectivos resultados futuros ou saldos de caixa. É a taxa de retorno de determinado empreendimento. Segundo
a TIR, um projeto é atrativo quando o resultado encontrado for maior que o custo de capital do projeto (e quanto
maior, melhor).
O termo “Lucratividade” indica o percentual de ganho obtido sobre as vendas realizadas, e “Rentabilidade” informa o
percentual de remuneração do capital investido na empresa.
Exemplo: Pode-se dizer de empreendimento onde a lucratividade é de 10% que cada R$ 10 de receita gera
R$ 1 de lucro. Se a rentabilidade é de 5%, cada R$ 10 investidos na empresa darão retorno equivalente a R$
0,50 de lucro de acordo com o período analisado.
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Clicar na opção “Voltar” para retornar à tela de relatórios. Se não deseja visualizar nenhum outro relatório,
clicar novamente em “Voltar” para adentrar na tela de “Projeção de Atividades Econômicas”.

3.4.2. PROJEÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - VISITAÇÃO
Selecionando este tipo de atividade, será possível simular a instalação de empreendimento que funcione como
um “parque”, que cobra determinada taxa para acesso à propriedade e que é capaz de oferecer atividades extras aos seus visitantes.

3.4.2.1. USO E FONTES
Conferir tópico “3.3.1.1. Usos e Fontes” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Usos e Fontes” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Investimentos”, para adentrar
na etapa subseqüente.
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3.4.2.2. INVESTIMENTOS
Esta tela deve ser completada com todos os investimentos a serem realizados para que o empreendimento
esteja apto a funcionar. Deve ser relacionado o valor unitário de cada item com a respectiva quantidade necessária de tal objeto.

Exemplo: No espaço destinado à “Obras Civis e Instalações (m2)”, colocar primeiramente o valor do m2 da construção (o que está diretamente relacionado ao padrão do empreendimento) e em seguida a metragem à ser construída
e/ou reformada. Caso não haja investimentos desta natureza, basta deixar em branco as lacunas existentes.
Para facilitar a visualização da empresa que está sendo montada, os setores da mesma foram divididos em 4
áreas: Geral (recepção aos visitantes, apoio, setor administrativo, estoque e similares), Atividade 1, Atividade 2 e
Atividade 3. Estas 3 últimas áreas correspondem à serviços extras que possam vir a ser agregados ao empreendimento, de forma a gerar benefícios extras.

42

Exemplo: Caso planeja-se instalar um centro de visitação à uma propriedade que possua facilidades para a
prática de atividades relacionadas à água, como mergulho, rafting e rapel. Primeiramente, listar os investimentos
da base central (Geral) e depois, os relacionados a cada atividade em isolado (todos com respectivos preços
unitários e quantidades). No caso isolado do mergulho, seriam os trajes (roupas isolantes), máscaras, garrafas de
ar-comprimido, lanternas, equipamento primeiros socorros etc.

As lacunas em branco existem para serem preenchidas por itens que porventura não estejam pré-definidos,
mas que sejam necessários ao funcionamento da atividade.
Após preencher os investimentos fixos (obras civis e instalações) e semi-fixos relacionados à atividade (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos), passar ao preenchimento dos investimentos financeiros (capital de giro).
Na rubrica “Estoque de produtos inicial”, discriminar os insumos que deverão ser adquiridos previamente para
que o negócio se sustente ao menos no primeiro mês. Já nas “Despesas Operacionais”, selecionar quantos
meses (na coluna de quantidades) deseja que a empresa esteja “coberta”, ou seja, por qual prazo itens como
“Material de limpeza” estarão programados para ser arcados como medida de segurança.

Exemplo: Em uma oportunidade em que o empreendimento demore certo tempo para ter condições de cobrir as
despesas operacionais, deve ser programada uma fonte de recursos para que bens integrantes deste grupo, muitas vezes
essenciais ao funcionamento do mesmo, não faltem, podendo prejudicar o desenvolvimento de todo o negócio.

Por fim, o subgrupo “Fundo de reserva de vendas a prazo” é destinado aos empreendimentos que recebem
grande parte de suas receitas à prazo, ou seja, aqueles que trabalham com pacotes turísticos, dependem vendas
à crédito e cheques. Nesses, há necessidade de uma cobertura até que a venda realizada seja efetivamente contabilizada no caixa da empresa.
Após analisar e preencher os campos, realizar o mesmo procedimento feito na seção anterior: clicar no botão
“Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com
o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início
do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Com a tela “Investimentos” devidamente preenchida, clicar
na extremidade superior na aba “Entradas”, para adentrar na etapa subseqüente.
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3.4.2.3. ENTRADAS
Agora, têm-se início à formatação de como o negócio vai funcionar. O preenchimento da tela de “Entradas” fornecerá
embasamento para a construção de todas as receitas do empreendimento.

Nas “Premissas Gerais e Fatores de Elasticidade”, preencher com o número de dias que pretende trabalhar durante a
semana regular (segunda a sexta) e em seguida o número de dias que se pretende funcionar durante o final de semana
(sábado e domingo).
Exemplo: Caso a empresa funcione de segunda à sexta e no sábado e domingo, o numero de dias úteis na semana regular serão 05 e os dias úteis no final de semana serão 02. Na hipótese em que a empresa só trabalhará
de quinta à sábado, preencher a rubrica “Dias úteis semana regular” com o número 02 (que corresponde aos
dias quinta e sexta) e a célula “Dias úteis final de semana” com o número 01 (que corresponde ao sábado).
Em seguida, analisar os fatores de elasticidade, que são variáveis que podem impactar positivamente sobre o
negócio, alavancando-o financeiramente, ou então negativamente, piorando os resultados esperados. No fator
01, conceder nota tendo em mente à localização do empreendimento frente a um público potencial, variando
entre 0 (muito distante) e 11 (posicionamento estratégico privilegiado). O fator 2, deve ser avaliado levando em
consideração a infra-estrutura disponível na propriedade e arredores (energia, água, asfalto, internet e similares),
também variando entre 0 (inexistente) e 11 (muito farto). O último fator diz respeito à atrativos existentes na
propriedade, que podem servir de grande chamariz para clientes, tais quais cachoeiras, rios, canyons, cavernas,
fauna, flora etc, com notas entre 0 (sem atrativos consideráveis) e 11 (beleza excepcional).
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Ressalta-se que o preenchimento de todos os fatores de elasticidade com o valor máximo possível irá
refletir em uma matriz de dados viesados, que dificilmente refletirá a realidade, vez que o empreendimento, em sua fase de maturação, estará trabalhando em 100% de seu potencial.
O quadro “Premissas Básicas Visitação” vai definir e estimar a metodologia de trabalho da empresa.
Primeiramente, discriminar o valor da entrada que será cobrado durante a semana regular e final de semana (em geral há diferenciação de preços), com respectivas quantidades máximas de atendimentos por
dia. Fazer o mesmo para cada atividade extra oferecida na propriedade, tendo em mente os investimentos
preenchidos na seção “3.3.2.2. Investimentos”. A rubrica outros, é um percentual a ser estimado sobre
as receitas dos demais itens, de forma a compensar caso haja outras formas de entradas que não estejam
sendo contempladas nesta seção.

Exemplo: Em uma RPPN onde se cobra R$ 10 de entrada para visitar a propriedade em dias de semana
regular, R$ 15 em finais de semana, e que ofereça a opção de atividade extra “passeio à cavalo”, com
preços de R$ 15 na semana regular e R$ 20 no final de semana, dispor estes valores nas colunas “Valor
Ticket Médio Semana Regular” e “Valor Ticket Médio Final de Semana”. Em seguida, estimar quantidade
máxima de atendimentos esperados por dia da semana regular e no final de semana, para então completar as colunas “Qtd Máxima Atendimentos/Dia Semana Regular” e “Qtd Máxima Atendimentos/Dia Final
de Semana”.

Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de
“Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há
também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta
clicar no botão “Cancelar”.

3.4.2.4. SAÍDAS
Conferir tópico “3.3.1.4. Saídas” e aplicar raciocínio semelhante. No caso dos Impostos, completar a 1ª
lacuna em branco com o nome da taxa e a segunda lacuna com o valor do respectivo tributo.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar
no botão “Cancelar”.
Com a tela “Saídas” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Pessoal”, para adentrar na etapa
subseqüente.

3.4.2.5. PESSOAL
Conferir tópico “3.3.1.5. Pessoal” e aplicar raciocínio semelhante.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar
no botão “Cancelar”.
Com a tela “Pessoal” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “CSP”, para adentrar na etapa
subseqüente.

3.4.2.6. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO (CSP)
Esta seção define os custos dos serviços disponibilizados no negócio, ou seja, as saídas relacionadas à
prestação do serviço, que só existirão caso existam entradas (variam em função das receitas).

Nas “Premissas Custo do Serviço Prestado”, relacionar percentual de custo (saída) sobre o ticket médio
de cada item relacionado anteriormente na seção “Entradas”.
Exemplo: Numa RPPN onde o valor máximo de entrada (em geral final de semana) é de R$ 15, e para
cada pessoa que adentre na propriedade seja fornecida uma pulseira de identificação que tem custo
de R$ 2, preencher a coluna “Custo Médio (% Entradas Ticket Médio)” com 13,3 (que corresponde a
2/15). Na hipótese de ser ainda ofertada a atividade extra “mergulho”, que tem ticket máximo de R$ 20
e um custo médio de R$ 5 por pessoa (gastos com material de limpeza das roupas, gás, dentre outros),
preencher a coluna mencionada anteriormente com 25 (5/20).
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Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de
“Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há
também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta
clicar no botão “Cancelar”.

3.4.2.7. FINANCIAMENTO
Conferir tópico “3.3.1.7. Financiamento ” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar
no botão “Cancelar”.
Com a tela “Financiamento” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Fluxo de Caixa”, para
adentrar na etapa subseqüente.

3.4.2.8. FLUXO DE CAIXA
Conferir tópico “3.3.1.8. Fluxo de Caixa” e aplicar raciocínio semelhante.
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Esta é a última tela a ser preenchida. Realizar o mesmo procedimento feitos nas seções anteriores: clicar no
botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes
do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Desta vez, clicar no botão fechar, que irá retornar ao menu “Projeção de Atividades Econômicas”. Clicar no item
“Relatórios”.

3.4.2.9. RELATÓRIOS
Conferir tópico “3.3.1.9. Relatórios” e realizar análise dos dados com raciocínio semelhante ao exposto.
Estender esta orientação para cada relatório em específico (checar Entradas, Saídas, Fluxo de Caixa do
Empresário, Fluxo de Caixa do Projeto e Índices e Indicadores Econômico-Financeiros).

3.4.3. PROJEÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - HOSPEDAGEM
Selecionando este tipo de atividade, será possível simular a instalação de empreendimento como pousada,
hotel de pequeno porte, albergue e similares.

3.4.3.1. USO E FONTES
Conferir tópico “3.3.1.1. Usos e Fontes” e aplicar raciocínio semelhante.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar
no botão “Cancelar”.
Com a tela “Usos e Fontes” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Investimentos”, para
adentrar na etapa subseqüente.

3.4.3.2. INVESTIMENTO
Esta tela deve ser completada com todos os investimentos a serem realizados para que o empreendimento esteja apto a funcionar. Deve ser relacionado o valor unitário de cada item com a respectiva quantidade necessária de tal objeto.

Exemplo: No espaço destinado à “Obras Civis e Instalações (m2)”, colocar primeiramente o valor do m2
da construção (o que está diretamente relacionado ao padrão do empreendimento) e em seguida a metragem à ser construída e/ou reformada. Caso não haja investimentos desta natureza, basta deixar em branco as
lacunas existentes.
Para facilitar a visualização da empresa que está sendo montada, os setores da mesma foram divididos em 2 áreas: Área
Comum, Operacional e Serviços e Quartos.
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As lacunas em branco existem para serem preenchidas por itens que porventura não estejam pré-definidos, mas que
sejam necessários ao funcionamento da atividade.
Após preencher os investimentos fixos (obras civis e instalações) e semi-fixos relacionados à atividade (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos), passar ao preenchimento dos investimentos financeiros
(capital de giro).
Na rubrica “Estoque de produtos inicial”, discriminar os insumos que deverão ser adquiridos previamente para
que o negócio se sustente ao menos no primeiro mês. Já nas “Despesas Operacionais”, selecionar quantos meses
(na coluna de quantidades) deseja que a empresa esteja “coberta”, ou seja, por qual prazo itens como “Material de
limpeza” estarão programados para ser arcados como medida de segurança.

Exemplo: Em uma oportunidade em que o empreendimento demore certo tempo para ter condições de
cobrir as despesas operacionais, deve ser programada uma fonte de recursos para que bens integrantes deste
grupo, muitas vezes essenciais ao funcionamento do mesmo, não faltem, podendo prejudicar o desenvolvimento
de todo o negócio.

Por fim, o subgrupo “Fundo de reserva de vendas a prazo” é destinado aos empreendimentos que recebem
grande parte de suas receitas à prazo, ou seja, aqueles que trabalham com pacotes turísticos, dependem vendas à
crédito e cheques. Nesses, há necessidade de uma cobertura até que a venda realizada seja efetivamente contabilizada no caixa da empresa.
Após analisar e preencher os campos, realizar o mesmo procedimento feito na seção anterior: clicar no botão
“Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o
cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do
preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Com a tela “Investimentos” devidamente preenchida, clicar na
extremidade superior na aba “Entradas”, para adentrar na etapa subseqüente.

3.4.3.3. ENTRADAS
Agora, têm-se início à formatação de como o negócio vai funcionar. O preenchimento da tela de “Entradas” fornecerá embasamento para a construção de todas as receitas do empreendimento.
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Nas “Premissas Gerais e Fatores de Elasticidade”, preencher com o número de dias que pretende trabalhar durante a semana inteira (de segunda a domingo). Completar também com valor da diária média que pretende ser
praticado e com o número de quarto, leitos e similares disponibilizados aos clientes, lembrando que estes devem
estar relacionados com o que foi preenchido anteriormente na tela “Investimentos”. Os serviços de frigobar e
telefonia no setor de hospedagem geralmente são estimados como um percentual das receitas com diárias, que
devem ser dispostos logo após o preenchimento dos dados citados anteriormente. Em empreendimentos de
médio porte, os percentuais giram em torno dos 4% (frigobar) e 2% (telefone).
Com relação ao item outros, este é um percentual a ser estimado sobre as entradas com diárias, de forma a
compensar caso haja outras formas de receita que não estejam sendo contempladas nesta seção.
Exemplo: Numa pousada onde pretende-se trabalhar de quarta à segunda (com folga nas terças),
praticando uma diária média por quarto de casal de R$ 80, onde contam-se com 15 chalés, preencher
as rubricas “Diárias por semana”, “Valor diária média” e “N° quartos” com 6, 80 e 15 respectivamente.
Após, estimar percentual das demais entradas sobre o que entra de diárias: frigobar (5%), telefone (2%) e
outros (3%).
Analisar os fatores de elasticidade, que são variáveis que podem impactar positivamente sobre o negócio,
alavancando-o financeiramente, ou então negativamente, piorando os resultados esperados. No fator 01, conceder nota tendo em mente à localização do empreendimento frente a um público potencial, variando entre
0 (muito distante) e 12,5 (posicionamento estratégico privilegiado). O fator 2, deve ser avaliado levando em
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consideração a infra-estrutura disponível na propriedade e arredores (energia, água, asfalto, internet e similares),
também variando entre 0 (inexistente) e 12,5 (muito farto). O último fator diz respeito à atrativos existentes na
propriedade, que podem servir de grande chamariz para clientes, tais quais cachoeiras, rios, canyons, cavernas,
fauna, flora etc, com notas entre 0 (sem atrativos consideráveis) e 12,5 (beleza excepcional).
Ressalta-se que o preenchimento de todos os fatores de elasticidade com o valor máximo possível irá refletir
em uma matriz de dados viesados, que dificilmente refletirá a realidade, vez que o empreendimento, em sua fase
de maturação, estará trabalhando em 100% de seu potencial.
Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.

3.4.3.4. SAÍDAS
Conferir tópico “3.3.1.4. Saídas” e aplicar raciocínio semelhante. No caso dos Impostos, completar a 1ª lacuna
em branco com o nome da taxa e a segunda lacuna com o valor do respectivo tributo.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Saídas” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Pessoal”, para adentrar na etapa subseqüente.

3.4.3.5. PESSOAL
Conferir tópico “3.3.1.5. Pessoal” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Pessoal” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “CSP”, para adentrar na etapa subseqüente.
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3.4.3.6. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO (CSP)
Esta seção define os custos dos serviços disponibilizados no negócio, ou seja, as saídas relacionadas à prestação
do serviço, que só existirão caso existam entradas (variam em função das receitas).

Nas “Premissas Custo do Serviço Prestado”, relacionar percentual de custo (saída) sobre o ticket médio de
cada item relacionado anteriormente na seção “Entradas”. As rubricas “Água”, “Energia” e “Material de Limpeza”
incidem sobre as diárias, enquanto que “Frigobar”, “Telefone” e “Outros” sobre itens com mesmo nome.
Exemplo: Em uma pousada onde a diária do quarto de casal é de R$ 80, e em geral, têm-se um custo com
água (R$ 5), energia (R$ 5) e material de limpeza (R$2) que somam um total de R$ 12 (por dia), completar as
rubricas “Água” e “Energia” com 6,25 (equivalente a 5/80) e “Material de Limpeza” com 2,5 (2/80). Relacionar
então o custo médio das saídas do frigobar: em geral, para cada R$ 3 de entrada, paga-se R$ 1 pelo item vendido. Completar a respectiva lacuna com 33 (1/3). No item “Telefone”, esta relação em geral é de 0,5, ou seja,
para cada R$ 1 cobrados do cliente, paga-se R$ 0,50 para operadora. Sobre o item outros, preencher com o
custo relativo deste: se a entrada de R$ 10 corresponde à um dispêndio de R$ 4, preencher com 40 (4/10).
Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.

3.4.3.7. FINANCIAMENTO
Conferir tópico “3.3.1.7. Financiamento” e aplicar raciocínio semelhante.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Financiamento” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Fluxo de Caixa”, para adentrar
na etapa subseqüente.

3.4.3.8. FLUXO DE CAIXA
Conferir tópico “3.3.1.8. Fluxo de Caixa” e aplicar raciocínio semelhante.

Esta é a última tela a ser preenchida. Realizar o mesmo procedimento feitos nas seções anteriores: clicar no
botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes
do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Desta vez, clicar no botão fechar, que irá retornar
ao menu “Projeção de Atividades Econômicas”. Clicar no item “Relatórios”.

3.4.3.9.RELATÓRIOS
Conferir tópico “3.3.1.9. Relatórios” e realizar análise dos dados com raciocínio semelhante ao exposto. Estender esta orientação para cada relatório em específico (checar Entradas, Saídas, Fluxo de Caixa do Empresário,
Fluxo de Caixa do Projeto e Índices e Indicadores Econômico-Financeiros).
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3.4.4. PROJEÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
Selecionando este tipo de atividade, será possível simular o suporte de atividades de pesquisa e desenvolvimento na RPPN, por meio de relação com organizações diversas tais quais ONGs, Instituições de Ensino Superior,
Entidades Públicas, dentre outras.

3.4.4.1. USO E FONTES
Conferir tópico “3.3.1.1. Usos e Fontes” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Usos e Fontes” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Investimentos”, para adentrar na
etapa subseqüente.

3.4.4.2. INVESTIMENTOS
Esta tela deve ser completada com todos os investimentos a serem realizados para que o empreendimento
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esteja apto a funcionar. Deve ser relacionado o valor unitário de cada item com a respectiva quantidade necessária de tal objeto.

Exemplo: No espaço destinado à “Obras Civis e Instalações (m2)”, colocar primeiramente o valor do m2 da
construção (o que está diretamente relacionado ao padrão do empreendimento) e em seguida a metragem à
ser construída e/ou reformada. Caso não haja investimentos desta natureza, basta deixar em branco as lacunas
existentes.
Para facilitar a visualização da atividade que está sendo montada, os setores da mesma foram divididos em 2 áreas: Base
Central/Sede e Posto Avançado/Observatório.
As lacunas em branco existem para serem preenchidas por itens que porventura não estejam pré-definidos, mas que sejam
necessários ao funcionamento da atividade.
Após preencher os investimentos fixos (obras civis e instalações) e semi-fixos relacionados à atividade (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos), passar ao preenchimento dos investimentos financeiros
(capital de giro).
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Na rubrica “Estoque de produtos inicial”, discriminar os insumos que deverão ser adquiridos previamente para
que o negócio se sustente ao menos no primeiro mês. Já nas “Despesas Operacionais”, selecionar quantos meses
(na coluna de quantidades) deseja que a empresa esteja “coberta”, ou seja, por qual prazo itens como “Material de
limpeza” estarão programados para ser arcados como medida de segurança.
Exemplo: Em uma oportunidade em que o empreendimento demore certo tempo para ter condições de
cobrir as despesas operacionais, deve ser programada uma fonte de recursos para que bens integrantes deste
grupo, muitas vezes essenciais ao funcionamento do mesmo, não faltem, podendo prejudicar o desenvolvimento
de todo o negócio.
Por fim, o subgrupo “Fundo de reserva de vendas a prazo” é destinado aos empreendimentos que recebem
grande parte de suas receitas à prazo, ou seja, aqueles que trabalham com pacotes turísticos, dependem vendas
à crédito e cheques. Nesses, há necessidade de uma cobertura até que a venda realizada seja efetivamente contabilizada no caixa da empresa.
Após analisar e preencher os campos, realizar o mesmo procedimento feito na seção anterior: clicar no botão
“Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com
o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início
do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”. Com a tela “Investimentos” devidamente preenchida, clicar
na extremidade superior na aba “Entradas”, para adentrar na etapa subseqüente.

3.4.4.3. ENTRADAS
Agora, têm-se início à formatação de como o negócio vai funcionar. O preenchimento da tela de “Entradas”
fornecerá embasamento para a construção de todas as receitas do empreendimento.
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Nas “Premissas P&D” relacionar percentual com que cada parceiro irá arcar dos Custos Fixos (Despesas Operacionais em geral, como água, energia, material de limpeza, mão-de-obra fixa e similares) e dos Custos Variáveis
(insumos, materiais e similares envolvidos nas pesquisas, mão-de-obra variável) e depois, se este fornecerá,
complementarmente, algum montante fixo por mês.
Exemplo: Numa RRPN que irá desenvolver pesquisas na flora de sua propriedade, há parceria com uma Faculdade Local (Parceiro A) e uma ONG da região (Parceiro B). A Faculdade irá apoiar assumindo todos os custos
variáveis do empreendimento e fornecendo mais uma verba adicional mensal de R$ 5.000. Já a ONG, irá arcar
com 50% dos custos fixos. Preencher as colunas “Custos Fixos (%)”, “Custos Variáveis (%)” e “Verba Adicional
(Mês R$)” do Parceiro A com números 0, 100 e 5.000 respectivamente. Para o Parceiro B, completar apenas a
coluna de “Custos Fixos (%)” com 50.
Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.

3.4.4.4. SAÍDAS
Conferir tópico “3.3.1.4. Saídas” e aplicar raciocínio semelhante. No caso dos Impostos, completar a 1ª lacuna
em branco com o nome da taxa e a segunda lacuna com o valor do respectivo tributo.
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Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Saídas” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Pessoal”, para adentrar na etapa subseqüente.

3.4.4.5. PESSOAL
Conferir tópico “3.3.1.5. Pessoal” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Pessoal” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “CSP”, para adentrar na etapa subseqüente.
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3.4.4.6. CUSTO DA PESQUISA DESENVOLVIDA (CPD)
Esta seção define os custos dos serviços disponibilizados no empreendimento, ou seja, as saídas relacionadas
às pesquisas realizadas, que só existirão caso estas ocorram. Cabe ressaltar que neste caso são as receitas que
variam de acordo com as saídas do empreendimento.

Nas “Premissas Custo da Pesquisa Desenvolvida”, discriminar os insumos, matérias-primas, produtos, materiais
de consumos, e outros itens envolvidos nas pesquisas desenvolvidas no local. Preencher primeira lacuna com
nome do item, depois a unidade de medida (se é em litros, metros, pacotes, caixas etc), a quantidade demandada
por mês e o custo unitário.
Para finalizar e saltar para próxima etapa clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
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3.4.4.7.FINANCIAMENTOS
Conferir tópico “3.3.1.7. Financiamento” e aplicar raciocínio semelhante.

Após analisar e preencher os campos, clicar no botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”.
Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
Com a tela “Financiamento” preenchida, clicar na extremidade superior na aba “Fluxo de Caixa”, para adentrar
na etapa subseqüente.

3.4.4.8. FLUXO DE CAIXA
Conferir tópico “3.3.1.8. Fluxo de Caixa” e aplicar raciocínio semelhante.

Esta é a última tela a ser preenchida. Realizar o mesmo procedimento feitos nas seções anteriores: clicar no
botão “Alterar” ao final da tela e em seguida no de “Salvar”. Caso queira apagar tudo o que foi preenchido, clicar com o cursor em cima de “Limpar”. Há também a possibilidade de deixar a tela da maneira que estava antes
do início do preenchimento: basta clicar no botão “Cancelar”.
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Desta vez, clicar no botão fechar, que irá retornar ao menu “Projeção de Atividades Econômicas”. Clicar no item
“Relatórios”.

3.4.4.9. RELATÓRIOS
Conferir tópico “3.3.1.9. Relatórios” e realizar análise dos dados com raciocínio semelhante ao exposto. Estender esta orientação para cada relatório em específico (checar Entradas, Saídas, Fluxo de Caixa do Empresário,
Fluxo de Caixa do Projeto e Índices e Indicadores Econômico-Financeiros).
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