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RESUMO 

 

 
O presente trabalho estudou a viabilidade de uma escola de idiomas focada no ensino do 

mandarim, a Yan-zhi, em Curitiba, visando prover conhecimento da língua e costumes 

chineses, o que tenderá a melhorar o poder de negociação dos envolvidos em negociações 

Brasil-China. Para isto, foram analisados os ambientes chinês e brasileiro, foi realizada uma 

pesquisa de mercado, e foram desenvolvidos os Planos de Marketing, Operacional e 

Financeiro. O Plano de Marketing planejou as estratégias a serem utilizadas para o 

crescimento da marca, oferecendo qualidade em seus serviços e se tornando referência em seu 

campo de atuação. O Plano Operacional estabeleceu a estruturação da empresa, como equipe 

e instalações, e a previsão de demanda. O Plano Financeiro detalhou e analisou os custos, 

receitas e indicadores, que revelaram que a Yan-zhi é uma empresa viável e financeiramente 

atrativa. 
 

Palavras-chave: Escola de Idiomas, Yan-zhi, Mandarim, China, Negócios. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 
The present project studied the viability of a language school focused on the Chinese 

teaching, Yan-zhi, in Curitiba, aiming to provide knowledge of the Chinese language and 

customs, which will tend to improve the negotiation power of those involved in Brazil-China 

business. For it, the Chinese and Brazilian environments were analyzed, a market research 

was applied, and the Marketing, Operational and Financial Plans were developed. The 

Marketing Plan projected the strategies to be used for the growth of the brand, offering quality 

in its services and becoming reference in its field of action. The Operational Plan established 

the company structures, as a team and facilities, and the demand forecast. The Financial Plan 

detailed and analyzed the costs, incomes and indicators, which revealed that Yan-zhi is a 

viable and financially attractive company. 

 

 

Keywords: Language School, Yan-zhi, Mandarin, China, Business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 
El presente trabajo tiene el propósito de estudiar la viabilidad de una escuela de idioma 

enfocada en la enseñanza del mandarín, Yan-zhi, en Curitiba, con el objetivo de proveer 

conocimiento de la lengua y de los costumbres chinos, lo que tenderá a mejorar el poder de 

negociación de los involucrados en negociaciones entre Brasil y China. Para esto, se 

analizaron los ambientes chino e brasileño, se realizo uma investigación de mercado, y se 

desarrollaron los Planes de Marketing, Operativo y Financiero. El Plan de Marketing planificó 

las estratégias a ser utilizadas para el crecimiento de la marca, que ofrece calidad en sus 

servicios y se convierte en referencia en su campo de actuación . El Plan Operativo estableció 

la estructuración de la empresa, como equipo e instalaciones, y la previsión de la demanda. El 

Plan Financiero detalló y analizó los costos, ingresos e indicadores, que revelaron que Yan-

zhi es una empresa viable y económicamente atractiva. 

 

 

Palabras clave: Escuela de Idiomas, Yan-zhi, Mandarín, China, Negocios. 
 

 

 

 

  



 

 

摘要 

 

 
本研究旨在库里提巴市创办一家名为 “言之” 的汉语学校的可行性。“言之” 中文学校意

为商务沟通提供针对性教程的同时，多方位地传播中国文化与人文习俗，以便为中巴

的贸易双方提供高质量的信息对换。于此，这份企划书对中国和巴西的大背景进行了

分析 和详致的市场调研后，拟定了最有效且适用 “言之” 的营销、运营和财务计划。 

营销计划筹谋品牌战略和商业模式，明确了服务分类与客户定位。 运营计划确立了公

司的结构，团队（人员）和设施，以及对市场需求的预测。 财务计划详细分析了成本

（明细）、收入与各种财务指标。 

 

关键词: 中文学校、言之、汉语、中国、商务 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente trabalho estruturou um plano de negócios que objetivou auxiliar no 

processo de decisão para investir em um novo negócio no setor de serviços. Buscou-se 

verificar a demanda de aprendizagem de mandarim (Chinês), e a viabilidade de estabelecer 

uma escola do idioma em Curitiba. 

A Yan-zhi aqui apresentada é uma escola de idiomas, que oferta o curso de mandarim 

(Chinês) e encontra-se em fase de início de atividades. A escola se chama Yan-zhi, 言之 – 

Escola de Idiomas, cujo significado, traduzindo para o português, é “Falar com 

Conhecimento”. Para os chineses a junção de letras não formam apenas palavras, mas 

possuem também significados, na contextualização este tema será mais bem explicado.  

 

1.2 DEFINIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

O mercado de trabalho se torna mais competitivo a cada dia, o cenário 

político/econômico que o país enfrenta aumentou o índice de desemprego. Para se manter no 

mercado e para acompanhar sua competitividade, profissionais precisam investir ainda mais 

em conhecimento. Vê-se que hoje o domínio de uma segunda língua, o Inglês, deixou de ser 

um diferencial e sim obrigatoriedade (ALVES, 2017). Aprender um terceiro idioma cria 

vantagem competitiva e diferencial para o profissional que deseja alavancar sua carreira, e 

empresários que desejam estreitar relacionamentos e extinguir intermediários em uma 

negociação.    

Após pesquisa sobre os concorrentes em Curitiba- PR e Região Metropolitana 

limítrofe identificou-se que existem três escolas que ofertam o curso, entretanto existe pouca 

divulgação, a maioria dos professores que ministram as aulas não é nativa e a duração do 

curso é pequena, em média quatro meses.  

Através de pesquisa realizada por meio de questionário, identificou-se que existe 

demanda para o curso de mandarim em Curitiba. De 150 entrevistados, mais de 50% 

negociam diretamente com a China e responderam que aprender o mandarim traria algum 

impacto para suas vidas. 
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Conforme demonstrações financeiras, a Yan-zhi é viável. Com base neste cenário, a 

Yan-zhi - Escola de Idiomas se estabelecerá no mercado de serviços, fornecendo, 

inicialmente, o curso de mandarim, sendo o seu público alvo estudantes e profissionais que 

tenham atividades com outros países ou que trabalhem em empresas que se relacionam com 

outros países, residentes em Curitiba – PR e 8 cidades limítrofes, todas pertencendo à Região 

Metropolitana de Curitiba, tendo como diferencial a docência com professores nativos da 

China, a utilização do material didático oficial, a plataforma de aprendizagem, o ensino In 

Company e aulas para somente um aluno, caso solicitado.   

A Yan-zhi contará com uma unidade, e a localização escolhida para seu 

funcionamento é o bairro Rebouças. A região foi escolhida analisando alguns pontos chaves, 

como: região central; fácil acesso para carros e ônibus; nas proximidades funcionam algumas 

instituições de ensino; e nos imóveis existe espaço para que a escola disponha de 

estacionamento próprio.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL DO TRABALHO 

 

O presente trabalho analisou a viabilidade de estabelecer uma Escola de Idiomas de 

Língua Mandarim em Curitiba e desenvolveu um Plano de Negócios para a implantação de tal 

empresa. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Através de pesquisa, comprovou-se que existe demanda para o curso de mandarim em 

Curitiba e que, no mercado global atual, aprender o mandarim trará melhorias profissionais ao 

aluno. Com isso, estruturou-se um plano de negócios para descobrir a viabilidade da empresa 

e estruturar o negócio, possibilitando a real implantação do projeto. 
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1.5 METODOLOGIA DO TRABALHO  

 

Foi utilizado como metodologia o desenvolvimento de um Plano de Negócios, que 

consta do desenvolvimento de contextualização do assunto, elaboração de pesquisas 

secundárias e primárias sobre o tema e desenvolvimento dos Planos de Marketing, 

Operacional e Financeiro. 
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2 REVISÃO TEÓRICA  

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo é um assunto fundamental na sociedade, pois impacta a vida das 

pessoas. Segundo Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 6), “O empreendedorismo tem uma 

função importante na criação e no crescimento dos negócios, assim como no crescimento e na 

prosperidade de nações e regiões”.  

É neste cenário de desenvolvimento de empresas e de sociedade, que os autores do 

presente trabalho visam transformar sua ideia em uma oportunidade de negócio, 

desenvolvendo o presente Plano de Negócios. 

 

2.2 O SETOR DE SERVIÇOS  

 

O setor de serviços assessora e aperfeiçoa o tempo no dia a dia das pessoas. A 

prestação de serviços está presente e todas as esferas da vida, seja social ou profissional, e o 

setor é definido como aquele que produz os chamados bens “intangíveis” ou imateriais - os 

serviços (PENA, 2017). 

Apesar do cenário econômico que o país vive, analisando o setor como um todo, no 

primeiro trimestre de 2017, o mesmo se manteve em uma constante alcançando um resultado 

não negativo (MOREIRA, 2017). Com uma possível movimentação e melhora na economia, a 

tendência é que o setor alcance resultados positivos contribuindo para a geração de novos 

empregos. 

 

Consumidores de Serviços  

 

Conhecer o comportamento do consumidor, levar em consideração que no setor de 

serviços são vendidas expectativas, algo intangível e impossível de se mensurar é tarefa 

fundamental. Entender em que momento o cliente compra, como funciona o processo de 

decisão, são fatores importantes para o empreendedor que está estabelecendo um negócio e 

adentrando em um novo mercado. 
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Atender as necessidades e expectativas dos consumidores, ter qualidade de 

atendimento são diferenciais e indicadores que influenciam no desenvolvimento e sucesso ou 

fracasso de uma organização.  

 

 

2.3 PLANEJAMENTO DO NEGÓCIO 

 

O planejamento é a base de todo negócio, onde a ideia central é colocada no papel e os 

objetivos são traçados para que a Yan-zhi possa se inserir, desenvolver e ganhar espaço em 

mercados tão competitivos como os dos dias atuais. Lacombe apud Leon (2009, p. 70) define 

que “o planejamento é um poderoso instrumento de intervenção na realidade e que, se bem 

utilizado, constitui ferramenta fundamental para o desenvolvimento das organizações”. 

A globalização da economia, o desenvolvimento dos mercados e da tecnologia, as 

mudanças culturais e a rapidez do processo de inovação exigem cada vez mais dos 

empreendedores, e um bom planejamento passa a ser fator determinante de sucesso para 

novos negócios.   

 

2.4 ENSINO DE LÍNGUAS 

 

O ensino de outra língua no Brasil se iniciou através dos colonizadores, em 1500, onde 

os jesuítas ensinaram a língua portuguesa aos índios (POLATO e MENEGUEÇO, 2008). E a 

busca por aprender novos idiomas é progressiva e promissora, pois se trata de algo que agrega 

valor e gera competividade profissional e pessoal, estimulando a busca pelo conhecimento. 

A aprendizagem de uma nova língua cria um cenário de oportunidades para os alunos, 

pois propicia a interação com o novo, com outras culturas e civilizações. Existe também o 

lado emocional, a sensação de satisfação que o indivíduo sente ao enxergar suas progressões, 

vencendo desafios como ler, escrever e falar. 

O cenário de mercado hoje visa a internacionalização e vivemos a era do 

conhecimento, sendo o ensino de línguas fundamental, isso se comprova diariamente, com 

avanços tecnológicos e a busca por profissionais a cada dia mais qualificados. Pode-se 

concluir que a aprendizagem abre portas para o mundo. 
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3 O PLANO DE NEGÓCIOS  

 

O Plano de Negócios é um instrumento escrito, que define a construção de uma 

organização, com suas estratégias, modelos e demonstrações financeiras. É também uma 

forma de padronização, onde lista-se o passo a passo do negócio.  

No caso da Yan-zhi, o presente Plano de Negócios será desenvolvido com os seguintes 

capítulos: A Empresa, Plano de Marketing, Plano Operacional, Plano Financeiro e 

Conclusões. 

 

 

3.1 A EMPRESA 

Neste item serão abordados os seguintes itens: 

3.1.1 Razão Social  

A razão social da empresa será Yan-zhi Escola de Idiomas. O nome está disponível, 

conforme consulta a base de dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), 

realizada através do site registro de marca. 

Figura 1 – CONSULTA NOME INPI 

 

 

Fonte: INPI (2017) 
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3.1.2 Diretrizes Organizacionais  

As diretrizes organizacionais são os escopos da empresa, e de que forma ela pretende 

atingi-los. Os regimentos devem ser compartilhados para todos os colaboradores e 

consumidores, de forma a transparecer a filosofia da organização. Segundo Reyes (2012), 

A moderna gestão empresarial exige que as metas da organização e de seus 

empregados não sejam tratadas em separado, posto que o sucesso na conquista das 

objetivos estipulados depende primordialmente do compartilhamento de interesses 

comuns entre as partes. 

As diretrizes organizacionais são compostas por visão, missão e objetivos. 

3.1.2.1 Visão 

Ser referência do ensino de mandarim em Curitiba.  

 

3.1.2.2 Missão 

Promover a interculturalidade, criando um ambiente de aprendizagem que expõe as 

relações entre Brasil e China. 

Oferecer um ensino de mandarim de excelência, com método de ensino inovador e 

professores qualificados. 

Colaborar para o desenvolvimento profissional dos nossos alunos, com ensino focado 

em negócios. 

 

3.1.2.3 Objetivos 

 Criar e consolidar a marca Yan-zhi como referência no ensino de Mandarim; 

 Facilitar a comunicação entre Brasil e China; 

 Oferecer serviço de alta qualidade; 

 Ser financeiramente saudável e tornar-se uma empresa rentável; 

 Realizar pesquisas constantes visando o controle de qualidade e satisfação de 

clientes; 

 Ter políticas de Responsabilidade social e ambiental; 

 Ética; 

 Contribuir para um mundo mais amigável e harmônico. 
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3.1.3 Constituição Legal e Controle Acionário  

A Yan-zhi foi criada a partir da ideia de três empreendedoras, o negócio será 

estabelecido como sociedade limitada, onde cada uma das sócias terá igualdade de cotas, a 

que será igual a 33,33%. 

O SEBRAE (2015) coloca que “um dos principais pontos positivos desse modelo de 

sociedade é que, apesar de ser firmado a partir de cotas individuais no capital social, os 

membros devem atuar de maneira integrada para garantir o bom funcionamento da empresa”. 

Para registrar a sociedade será utilizado o contrato social padrão, o mesmo será 

registrado na Junta Comercial, e posteriormente será realizada a inscrição da empresa nos 

seguintes órgãos: Receita Federal, para emissão do CNPJ; Prefeitura, para inscrição municipal 

e alvará de funcionamento (SEBRAE, 2015). 

 

3.1.4 Responsabilidades e Competências da Equipe Dirigente  

As três desenvolvedoras desse Plano de Negócios são as sócias da empresa Escola de 

Idioma Yan-zhi, e contém as participações iguais.  

A sócia Grace Kelly apresenta alta habilidade interpessoal e inteligência emocional, 

além de ser graduada em Administração, é encarregada pelas todas as áreas administrativas da 

empresa e Gestão de Pessoas; Maruscha é responsável pelo Marketing e Comercial da Yan-

zhi, visto que tem dupla formação: Administração e Técnica em Publicidade e Propaganda, 

além da competência profissional e experiência com a administração de negócio familiar, 

possui também, a sensibilidade do mercado; e a Yashu é chinesa, tem domínio da língua 

chinesa e grande empatia com os números, por isso é a responsável pelo ensino e 

recrutamento de novos docentes, também, gerente financeira.  

A divisão de responsabilidade das áreas entre as sócias é apenas um meio de 

simplificar a administração de negócios, não tira o poder de uma sócia conceder e coordenar 

funções na área designadas às outras sócias. 

As três sócias retirarão pró-labore de R$ 1.800,00 mensalmente. 

O empreendimento se estabelece como sociedade limitada e opta pela tributação 

através do “Simples Nacional”, a forma de tributação está detalhada no Plano Financeiro. 
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3.1.5 Localização  

Para a escolha da localização do empreendimento foram considerados seguintes 

aspectos: custo, proximidade com os clientes, facilidade de acesso, disponibilidade de 

estacionamento, transporte, infraestrutura e fluxo de pedestres e veículos. 

Desde início, o foco do ponto sempre foi o bairro Rebouças, além de fazer a parte da 

matriz de Curitiba, garantindo o fácil acesso, o distrito concentra as principais as 

universidades e faculdade da capital, como Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

UTFPR, Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba) e EBS Business School, e também é 

convizinho a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, Faculdade ESIC - 

Business & Marketing School e FAE Business School. 

Portanto, Yan-zhi estará localizada na Avenida Brigadeiro Franco, 3834, bairro 

Rebouças em Curitiba, conforme o mapa:  

Figura 2 – MAPA LOCALIZAÇÃO 

 

Fonte: GOOGLE MAPS (2017) 

O imóvel possui área total, 580 m², sete vagas de garagem, com o valor de quinze mil 

reais de aluguel mensal, R$ 25,86/ m² ao mês está no preço médio do bairro, valia entre R$ 

23/ m² a R$ 30/ m² mensal. 

 

3.1.6 Descrição do Negócio  

A Yan-zhi é uma escola de idiomas que ensina mandarim, o idioma chinês.  Os 

principais aspectos do negócio estão demonstrados no modelo abaixo: 
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Figura 3 – CANVAS 

 

Fonte: OSTERWALD E PIGNEUR (2011). Adaptado pela equipe. 

 

O valor oferecido pela escola é o conhecimento, a aprendizagem do mandarim para o 

mundo dos negócios. A Yan-zhi atende seus alunos em sua sede e em parcerias In Company, 

além do uso da tecnologia como plataforma de aprendizagem. Os professores contratados são 

nivelados, tanto por seu mandarim quanto por seu português. O material didático é oficial 

chinês, e as aulas individuais e In Company se adaptam à necessidade dos clientes.  

 

3.2 PLANO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

A tecnologia avança a cada instante e, com isso, aparelhos se tornam obsoletos. Muitas 

pessoas não sabem o que fazer com seus telefones celulares e computadores antigos, sendo 

que cerca de 94% dos materiais dos aparelhos eletroeletrônicos podem ser reciclados 

(PEREIRA, 2008).  

Por este motivo, a Yan-zhi se propõe a dedicar um espaço em sua sede para a coleta de 

lixo eletrônico, que será recolhido pela PARCS, empresa curitibana especializada em 

manufatura reversa de materiais eletrônicos, mediante solicitação da escola de idiomas. 

Segundo a PARCS (2017), “resíduos eletroeletrônicos são equipamentos eletroeletrônicos, 

partes e peças que chegaram ao final de sua vida útil ou uso foi descontinuado”, ou ainda que 

funcionem com correntes elétricas ou campos eletromagnéticos. 
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3.3 PLANO DE MARKETING 

 

Para que a Yan-zhi possa caminhar por um caminho mais estável é preciso que ela 

conheça o cenário em que atua, ter ciência de suas capacidades e limitações também. O plano 

de marketing é um roteiro que o empresário deve fazer para poder realizar trocas com o 

mercado. 

 

3.3.1 Análise dos Ambientes 

 

Esse plano se desenvolve por meio de um processo sistemático que analisa ambientes 

externos e internos, cria as afirmações da missão e da visão e formula metas, estratégias, 

táticas e controles que unem os compostos de marketing aos mercados-alvo. 

Análise do Ambiente é o processo de identificação de Oportunidades, Ameaças, 

Forças e Fraquezas que afetam a empresa no cumprimento da sua Missão. Este conceito pode 

ser sintetizado no pensamento de Tzu, em seu livro "A Arte da Guerra" (2006):  

Se conhecemos o inimigo (ambiente externo) e a nós mesmos (ambiente interno), 

não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, 

mas não ao inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não nos 

conhecemos nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. 

De acordo com o conceito atual de Planejamento Estratégico, a sobrevivência e o 

sucesso da Yan-zhi dependem da sua sintonia com o ambiente. 

Além de conhecer quem são seus clientes, concorrentes e fornecedores, o grande 

desafio do administrador é levantar as ameaças e oportunidades do setor onde a Yan-zhi 

atuará, considerando as características internas (pontos fortes e fracos). Conforme a ideia de 

ambiente de marketing defendida por Kotler (1998), a administração de marketing está 

inserida no macro ambiente e no microambiente. Portanto, a dependência da Yan-zhi em 

relação ao seu ambiente torna vital um esforço permanente de monitoramento dos ambientes 

externo e interno 

No caso da Yan-zhi será efetuada uma Análise Ambiental da China e do Brasil com a 

finalidade de analisar os fatores que podem influenciar o negócio. Em nível macro serão 

analisados os ambientes Demográfico, Econômico, Tecnológico, Político, Legal, Natural e 

Sociocultural da China e do Brasil. Já em termos de microambiente serão analisados os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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Fornecedores, os Clientes e os Concorrentes locais do Brasil, que será o local da operação da 

Yan-zhi.  

 

3.3.1.1 Análise do Macro Ambiente Chinês 

 

Ambiente Sociocultural 

 

Estima-se que a China tenha cerca de 4.000 anos de existência, e conforme a Câmara 

Brasil-China (2017), sua história pode ser dividida em 4 principais eras: China Antiga, Eras 

Imperiais, China Nacionalista e China Comunista. 

A China Antiga (2200 A.C. - 221 A.C.) foi marcada pela invenção do sistema de 

escrita, avanços na agricultura, medicina e comércio, divisão de sociedade entre nobres, 

população de cidades-palácio e camponeses. O sistema político era monarquia, mas o poder 

era dos religiosos. 

A China Imperial (221 A.C. – 1911 D.C.) é subdividida em três eras: 

 Primeira Era Imperial (221 A.C. – 589 D.C.): Ocorreu a centralização político-

administrativa, que garantiu a unificação do império. Política expansionista, 

conquista de territórios. Invenção do papel. Difusão do Budismo e Taoísmo.  

 Segunda Era Imperial (589 D.C. – 1279 D.C.): Criação de impostos e 

participação em trabalho compulsório. Período de invasões e descentralização. 

Criação de contato comercial com o restante da Ásia e Europa.  

 Terceira Era Imperial (1279 D.C. - 1911 D.C.): A dinastia Ming consegue 

retomar o poder e centralizar novamente a China. Desenvolveu-se a atividade 

marítima. Contato com o Ocidente somente para motivos comerciais. Crise 

econômica, política e social no século XVIII. A Inglaterra forçou a China a 

abrir 5 portos ao comércio britânico. Ao fim da era imperial, a China acabou 

tendo seu tesouro reduzido, e grande instabilidade econômica. 

A China Nacionalista surgiu no século XX, havendo a Revolução de 1911, onde a 

população reivindicou o fim das dinastias e a proclamação da República. Em 1920 foi criado 

o Partido Comunista Chinês (PCC), mas seus membros foram, de início, perseguidos pelas 

autoridades. Em 1947 os comunistas, liderados por Mao Tsé-tung, conquistaram apoio de 

grande parte da burguesia e dos intelectuais por prometer reformas e acabar com a corrupção. 
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A guerra civil chegou ao fim em 1949, com os comunistas vitoriosos, e os 

nacionalistas fugindo para a ilha de Taiwan, que até hoje é governada de forma autônoma. Na 

China, houve reforma agrária, nacionalização de instituições financeiras, e o setor privado 

manteve-se na indústria. A nova constituição, aprovada em 1954, definia o país como 

República Popular da China (RPC),  sendo um estado socialista, e alinhado com a União 

Soviética.  

Em 1960 houve o rompimento de relações com a União Soviética. O partido 

Comunista Chinês estava dividido em duas partes: os que defendiam a pureza ideológica do 

pensamento político, e os que defendiam uma postura tecnocrática. Mao lançou, em 1966, a 

Revolução Cultural, programa de controle político, ideológico e cultural.  

Na década de 1970 a China adotou um política moderada, que fez com que o país 

conseguisse entrar para as Nações Unidas, e retomasse relações diplomáticas com muitos 

países capitalistas, como Estados Unidos e Brasil. Com a morte de Mao Tsé-Tung,  em 1976, 

a Revolução Cultural teve o seu fim. Assim, a China entrou em uma nova era. 

Deng Xiaoping foi declarado líder do país de 1978 a 1992, e neste período foi iniciada 

a abertura econômica chinesa para o mundo. Iniciaram-se reformas na economia e sociedade, 

visando a modernização do país. Também houve a grande abertura diplomática. E uma nova 

constituição foi aprovada em 1982. 

Para alavancar a indústria e o comércio, Deng criou as Zonas Econômicas Especiais 

(ZEEs), que são regiões com medidas governamentais mais flexíveis e políticas econômicas 

especiais, visando atrair investimento estrangeiro e avançar mais rapidamente 

tecnologicamente. As cinco grandes ZEEs são, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai, Shantou e 

Província de Hainan. 

A China posicionou-se como economia mista, o governo acelerou o crescimento nos 

setores de ciência/tecnologia, indústria e comércio, agricultura e militar com o processo de 

liberalização, mas manteve a propriedade estatal nos meios de produção. 

A interferência do governo na economia causou desemprego, inflação, tensão política 

e aumento nas desigualdades sociais, levando a protestos ao final da década de 80. 

Em 1992, Jiang Zemin tornou-se presidente, e começou um processo de reformas 

econômicas, como abertura de mercado e privatizações. Neste período o PIB teve crescimento 
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médio anual de 11,2%. No governo de Jiang houve a retomada de Hong Kong em 1997 (antes 

dominada pela Inglaterra) e Macau em 1999 (colônia portuguesa). 

Com a chegada do século XXI, a China entrou para a Organização Mundial do 

Comércio. Em 2003 Hu Jintao assumiu a presidência, que manteve os planos de crescimento 

econômico e participação do país em cenário global. A China sediou as Olimpíadas de Beijing 

em 2008, importante passo para fortificar a imagem de líder no cenário mundial. 

Em 2013, Xi Jinping assumiu a presidência, continuou os programas de crescimento 

econômico e tentou reestruturar a maior abertura do mercado. O governo Xi liberou, em 2015, 

a política de dois filhos para estimular economia interna e prevenir problema de 

envelhecimento da população. A China organizou a reunião da Cúpula do G-20 em 2016, 

reconfirmou seu papel de nova potência. Todavia, o governo chinês enfrenta o problema de 

poluição do ar e sustentabilidade nas principais capitais, e críticas do regime político 

(BUCKLEY, 2017). 

Demografia da China 

 

Em outubro de 2017, o World O Meters (2017) estimou a população chinesa em 1,411 

bilhões de habitantes, sendo a população mundial 7,575 bilhões, ou seja, os habitantes 

chineses são 18,3% da população mundial, sendo que 58% vive em áreas urbanas. 

A tabela abaixo mostra o número de habitantes dos dez países mais populosos do 

mundo em 2017: 

Tabela 1 – POPULAÇÃO MUNDIAL POR PAÍS 

Nº País População 

(2017) 

Variação 

anual 

População 

Urbana 

Parte no 

mundo 

1 China 1.388.206.309 0,43% 58% 18,3% 

2 Índia 1.339.180.127 1,13% 32% 17,7% 

3 Estados Unidos 324.459.463 0,71% 83% 4,3% 

4 Indonésia 263.991.379 1,10% 53% 3,5% 

5 Brasil 209.288.278 0,79% 84% 2,8% 

6 Paquistão 197.015.955 1,97% 38% 2,6% 

7 Nigéria 190.886.311 2,63% 48% 2,5% 

8 Bangladesh 164.669.751 1,05% 35% 2,2% 

9 Rússia 143.989.754 0,02% 73% 1,9% 

10 México 129.163.276 1,27% 78% 1,7% 
Fonte: World O Meters (2017). Adaptado pela equipe. 
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A China é considerada o país mais populoso do mundo, de tal modo que  praticamente 

⅕ do planeta é chinês, ou seja, são pessoas que falam, dentre outros dialetos locais, o 

mandarim. Mais da metade da população vive em áreas urbanas, trabalhando para empresas 

públicas e privadas, isto faz da China um país forte em negócios. 

Porém, a Organização das Nações Unidas (ONU), calcula que haverá a diminuição da 

população chinesa, enquanto que a população mundial continua crescente: 

Tabela 2 – ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNDO E DA CHINA 

 2015 2050 2100 

Mundo 7.349.472.000 9.725.148.000 11.213.317.000 

China 1.376.049.000 1.348.056.000 1.004.392.000 
Fonte: Organização das Nações Unidas (2015). Adaptado pela equipe. 

 

Conforme a ONU (2015), em 2100 os chineses representarão cerca de 9% da 

população mundial, atrás apenas da Índia, que deverá abrigar cerca de 15% da população 

global.  

O World O Meters (2017) demonstra a variação populacional chinesa esperada a cada 

5 anos: 

Tabela 3 – ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CHINA 

Ano População Variação 

anual 

População 

Urbana 

Parte no 

mundo 

População 

mundial 

2020 1.424.548.266 0,39% 61,4% 18,27% 7.795.482.309 

2025 1.438.835.697 0,20% 65,9% 17,58% 8.185.613.757 

2030 1.441.181.813 0,03% 69,3% 16,85% 8.551.198.644 

2035 1.433.508.888 -0,11% 71,9% 16,12% 8.892.701.940 

2040 1.417.472.814 -0,22% 73,7% 15,39% 9.210.337.004 

2045 1.394.361.025 -0,33% 75,4% 14,67% 9.504.209.572 

2050 1.364.456.723 -0,43% 76,9% 13,96% 9.771.822.753 
Fonte: World O Meters (2017). Adaptado pela equipe. 

 

Da tabela acima percebe-se que a população chinesa começará a diminuir entre 2030 e 

2035, uma das razões do encolhimento populacional é a política do filho único, segundo o G1 

(2015) foi uma lei que vigorou de 1979 até 2015, onde cada casal poderia ter apenas um filho, 

com exceção de casais de zona rurais, que eram isentos caso o primeiro filho fosse uma 

menina. Em outubro de 2015 o governo chinês anunciou que casais poderiam ter dois filhos.  

Segundo Hanrahan e Baculinao (2017), além das restrições no número de filhos por 

casal, muitos chineses dizem que as despesas para criar uma criança são muito altas, e por 
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isso desistem de ter filhos. Então percebe-se que a população da China dimiuirá por conta do 

baixo número de nascimentos. 

A Índia ultrapassará a China em termos populacionais, e a diferença entre os dois 

países, segundo o Word O Meters (2017), é que em 2050, enquanto a população urbana 

chinesa deve ser de 76,9%, a população urbana indiana deve ser de apenas 49,1%.  

 

 

Economia Chinesa 

 

Nos últimos 30 anos a China apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) crescente, 

apresentando em 2016 US$11.199.145,16, conforme o World Bank (2017). A figura abaixo 

apresenta os dados históricos do PIB chinês nos últimos 30 anos segundo o World Bank 

(2017): 

Figura 4 – PIB DA CHINA DE 1986 A 2016 

 

 
Fonte: World Bank (2017) 

 

 

A moeda chinesa é o Yuan Renminbi (¥), seu código é CNY. Em 20 de outubro de 

2017, ¥1,00 custava US$0,15106, segundo a XE (2017). Na figura abaixo se pode observar a 

relação Yuan-Dólar dos últimos 10 anos, segundo a XE (2017): 
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Figura 5 – YUAN-DÓLAR DE 2007 A 2017 

 
Fonte: XE (2017) 

 

Percebe-se que o Yuan não varia drasticamente, sendo uma moeda estável, pois desde 

2007 seu valor unitário oscila entre 0,13344 e 0,16546 dólares. 

Conforme o China Statistical Yearbook (2016), em 2015 a China importou cerca de 

US$1.679.560 milhões em bens de consumo, e exportou US$2.273.470 milhões. 

 

Cultura Chinesa 

 

A China é uma das civilizações mais antigas do mundo e possui a maior população 

mundial e uma cultura milenar, cultura essa que é uma mistura do tradicionalismo com a 

modernidade. Segundo Toda Matéria (2017) “as manifestações tradicionais da cultura chinesa 

que vão da língua à culinária resistem, mas se adaptam à pressão ocidental após a abertura 

econômica ao ocidente permitida pelo partido comunista”. 

Parte integrante da cultura chinesa são os seus costumes. A obediência e respeito à 

hierarquia é um deles e é conhecida como um dos mais rígidos, pois simboliza o respeito aos 

mais velhos. Segundo Toda Matéria (2017) “a ordem é colocar em primeiro lugar os homens 

mais velhos, depois os homens mais jovens e, depois as mulheres mais velhas, seguidas das 

mulheres mais jovens”.  

A culinária chinesa pode ser definida, entre tantas palavras, como exótica. Segundo a 

Câmara Brasil-China (2017) “apesar de estar presente no mundo todo com restaurantes de 
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imigrantes e redes de comida expressa, a gastronomia chinesa é uma arte exótica para os 

padrões ocidentais”.  

 

Religião 

 

Em 2010, 52,2% da população chinesa não tinha filiações com nenhuma religião ou 

era atéia, 21,9% era adepto à religião tradicional chinesa, 18,2% se considerava budista, 5,1% 

católicos, 1,8% mulçumanos e 0,7% taoísta (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA, 

2010). 

Conforme o Travel China Guide (2017), a religião tradicional chinesa (folk religion) é 

muito comum na etnia Han, seus seguidores veneram as forças da natureza e seus ancestrais. 

O budismo segue os ensinamentos de Buda, que tem como alguns de seus pensamentos o 

carma e o renascimento. O taoísmo prega a vida em harmonia, e traz o conceito de Yin-Yang, 

a dualidade de tudo o que existe, forças opostas e complementares - dia e noite, feminino e 

masculino, bem e mal. 

Muitos chineses ainda se consideram confucionistas, mas o Confucionismo não é 

classificado como uma religião, e sim uma corrente filosófica baseada na ideologia de 

Confúcio, que prega tradicionalismo, justiça e a valorização da educação (TRAVEL CHINA 

GUIDE, 2017). 

 

Idioma e Escrita - Mandarim 

 

Mandarim, ou chinês, é o idioma oficial do país, e quando se fala na China é o idioma 

que os outros cantos do mundo fazem referência. É também um dos mais importantes, 

segundo a Câmara Brasil-China (2017) “pela sua importância e alcance, sendo um dos seis 

idiomas oficiais da ONU”.  

Um país de extensão tamanha possui também seus dialetos locais praticados por 

diferentes regiões do país, ainda segundo a Câmara Brasil-China (2017):  

Há centenas de dialetos falados por toda China agrupados por semelhança em 10 

principais “grupos” que prevalecem em suas regiões geográficas. Além do 

Mandarim, há: Wu & Hui (região em torno de Xangai), Yue (Cantonês, região 

Guangdong e Hong Kong), Hakka & Min (região sudeste incluindo Fujian e 

Taiwan), Xiang (Hunan), Jin (Shanxi) e Gan (Jiangxi). 

    

A escrita do Mandarim é uma tradição milenar, estima-se que posui mais de 3 mil 

anos, sendo representada através dos ideogramas. O ideograma chinês possui 
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aproximadamente 60 mil caracteres e, diferente do alfabeto ocidental, não representa o som e 

sim um significado. 

Origem  

A China é composta por 56 grupos étnicos, sendo que a etnia Han é a dominante e 

representa 92% da população chinesa, e outras 55 etnias correspondem 8% restantes.  Todas 

as etnias possuem próprias línguas e escritas (em sua maioria). Os Han usam as línguas Han, 

segundo Couto (2008), “que se divide em oito dialetos (os do Norte, Jiangsu, Zhejiang, 

Hunan, Jiangxi, Kejia, norte e sul de Fujian e Guangdong)”, e ainda existem as subdivisões 

de cada um desses dialetos. 

Em 1923, as autoridades chinesa padronizaram a língua oficinal, Guo-yu (língua 

nacional), com o intuito de facilitar a comunicação inter-étnica e inter-regional, sua fonologia 

originou nos dialetos do Norte, especificamente do Pequim, pois os nativos do Sul, mesmo 

para os chineses, têm dificuldade nas pronúncias da língua. Guo-yu, posteriormente, foi 

adaptado pelo governo comunista, em 1949, chama-se Putong-hua, significa língua comum. 

Curiosamente, no âmbito da língua portuguesa, tanto Guo-yu quanto Putong-hua, são 

desabituais, a língua chinesa é conhecida como “Mandarim” (中国社会科学院语言研究所词

典编辑室编, 2002). 

Mandarim, a palavra surgiu no século XVII, na Dinastia Qing (1644 a 1912), a China 

era dominada pela etnia Man, conhecido como os manchus (habitantes da Manchúria 

Interior), no contexto histórico dos contatos comerciais marítimos entre China e Portugal. Os 

Man-daren eram os funcionários públicos do governo chinês, responsáveis pelas relações 

comerciais entre as duas nações. Logo a língua que Man-daren falava passou a ser chamada 

de "mandarim" pelos portugueses. 

 

Fonética - Pinyin 

O sistema Pinyin, 拼音, significa fonética, mais formalmente, Hanyu Pinyin, 汉语拼

音 , é o método utilizado para transcrever o mandarim no alfabeto romano. O sistema 

linguístico do mandarim inclui os segmentos vocálicos (a, e, i, o, u, ü) e consonantais, e 

também os tons (são 5, incluindo o tom neutro) que são utilizados em cada sílaba. Por 

exemplo: neutro: ma 吗 (um elemento interrogativo); 1°t.: mā 妈 (mãe); 2°t.: má 麻 (linho); 

3°t.: mǎ 马 (cavalo); 4°t.: mà 骂 (xingar). Visto que altera a tonalidade, muda a letra, muda o 
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sentido a frase, em sua maioria, desvia totalmente o contexto de comunicação (中国社会科学

院语言研究所词典编辑室编, 2002). 

 

Escrita  

O mandarim escrito segue dois padrões, o Tradicional e Simplificado. No 

Simplificado, como o próprio nome diz, ocorre a simplificação dos caracteres tradicionais, é a 

escrita oficial da República Popular da China, ou seja, na China Continental, a partir do 1949. 

O Tradicional é visto como mais elegante e poético, porém a escrita é um mais complexa. É 

usada fora da continente da China, como Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapura e Malásia    

(中国社会科学院语言研究所词典编辑室编, 2002). 

A escrita chinesa é composta essencialmente pela pictográfica e ideográfica. Um 

pictograma é a imitação da forma, o caractere cavalo, por exemplo, 馬 (tradicional) e 马 

(simplificado). E o ideograma, é o desenho de uma ideia, grande parte de caracteres fazem 

parte dessa classificação, por exemplo, 木 (árvore) é uma letra pictograma, 本 (raiz) e 末 

(fim) são derivadas da 木, significando destacar a raiz de uma árvore e o fim de árvore, 

respectivamente. 

O mandarim também é um dos seis idiomas oficias da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e, é visto como o mais conciso e objetivo. Visto que os documentos impressos em 

chinês são mais econômicos que outros, necessitam menos folhas para o mesmo conteúdo 

expressado.  

 

3.3.1.2 Análise do Macro Ambiente Brasileiro 

O macro ambiente de uma empresa é composto por fatores externas mais complexos, 

como aspectos socioculturais, demográficos, econômicos, naturais, políticos/legais e 

tecnológicos, que têm capacidade de afetar a atividade empresarial, sejam de forma positiva 

ou negativa. Portanto, vale ressaltar que estas variáveis não interferirem somente nas 

empresas, mas o conjunto da sociedade e de suas atividades econômicas e culturais, uma vez 

que envolvem com os materiais relativos à população.  

A análise do macro ambiente consiste na identificação de ameaças, ou muito vezes são 

vistos como oportunidades, ao enfrentar um desafio causado pela mudança do macro 

ambiente, tanto uma inovação desejável para melhoria da sociedade (tecnológica), quanto um 

novo entrante para dividir a fatia do mercado (econômica). 
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À vista disso, uma análise macro ambiente detalhada e correta é primordial para a 

tomada de decisões, ao adaptar novo ambiente do mercado para garantido maior 

rentabilidade, ou evitar ao retrocesso e ainda, ao declínio. São decisões custosas que exigem 

muito empenho, dedicação e sensibilidade profissional do administrador. 

 
Ambiente Demográfico Brasileiro 

 

Em 20 de outubro de 2017, o World O Meters (2017) estimou a população brasileira 

em 209.771.055 habitantes, o quinto país mais populoso do mundo. Sendo que 85,1% da 

população reside em áreas urbanas. Segundo o IBGE (2016), a população estimada para 20 de 

outubro de 2017 em Curitiba, a capital do estado do Paraná, é de 1.908.359 habitantes. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é formada por 29 municípios, sendo que 

oito fazem fronteira com Curitiba, e têm sua economia atrelada à capital. A figura abaixo, 

desenvolvida pelo IPARDES (2017), ilustra a capital do Paraná e os municípios limítrofes: 

 

Figura 6 – CURITIBA E CIDADES LIMÍTROFES 

 
Fonte: IPARDES (2017) 

 

A tabela a seguir mostra a população total e a população ocupada das cidades ligadas à 

Curitiba conforme o IBGE (2016): 
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Tabela 4 – POPULAÇÃO DE CURITIBA E CIDADES LIMÍTROFES 

Cidade População População ocupada 

Curitiba 1.893.997 1.069.016 
Almirante Tamandaré 114.129 15.550 

Araucária 135.459 45.966 

Campo Largo 125.719 34.806 

Campo Magro 27.884 3.626 

Colombo 234.941 47.560 

Fazenda Rio Grande 93.730 18.018 

Pinhais 128.256 53.943 

São José dos Pinhais 302.759 110.496 

TOTAL 3.056.874 1.398.983 
Fonte: IBGE (2016). Adaptado pela equipe. 

 

Cerca de 46% da população está ocupada em Curitiba e Região, e somente na capital 

aproximadamente 56% trabalha. O total de empregos gerados na capital e nas cidades 

limítrofes em 2015 conforme MTE/RAIS apud IPARDES é de 1.190.320. Segundo o INEP 

(2013), 20.780 pessoas concluíram o ensino superior na modalidade presencial em Curitiba e 

nas 8 cidades da Região Metropolitana em 2013.  

 

 

Ambiente Econômico Brasileiro 

 

 

Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil foi de US$1.796.186,59 milhões 

segundo o World Bank (2016). A figura abaixo mostra a variação do PIB brasileiro, em 

dólares (US$) de 1986 até 2016, segundo World Bank (2016): 

Figura 7 – PIB DO BRASIL DE 1986 A 2016 

 

 
Fonte: World Bank (2017) 
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Percebe-se que a partir de 2011 o PIB entra em queda, o Brasil passa por dificuldades 

econômicas, pois é um período instável, decorrente de escândalos políticos e da recessão 

econômica. Mas para o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a expectativa é que a 

economia brasileira volte a crescer nos próximos anos (OLIVEIRA e PEDUZZI, 2017).   

O PIB per capita foi de US$8.649 em 2016 (WORLD BANK, 2017), o volume de 

importações foi de US$137.552.002.466 e as exportações totalizaram US$ 185.235.399.101 

em todas as commodities, conforme a UN Stats (2016).  

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2017), em 2016, 

19% dos bens exportados pelo Brasil tiveram como destino a China, são produtos básicos, 

como soja, carne e minério de ferro. E 17% dos bens importados vêm da China, são produtos 

manufaturados. A China é o país que o Brasil apresenta maior volume comercial. 

A moeda brasileira é o Real (R$), seu código é BRL. Em 20 de outubro de 2017, 

R$1,00 custava US$0,313099, segundo a XE (2017). Na figura abaixo se pode observar a 

relação Real-Dólar dos últimos 10 anos, segundo a XE (2017): 

Figura 8 – REAL-DÓLAR DE 2007 A 2017 

 

 
Fonte: XE (2017) 

 

Nota-se que desde o início de 2011 ao final de 2015, o preço do Real caiu mais de 

50%, e começou a se valorizar a partir de 2016, com um crescimento lento. 

No cenário econômico brasileiro, Curitiba, a capital do estado do Paraná, se destaca 

por ter o PIB entre os cinco maiores do país (OHDE, 2016). Segundo o IBGE (2014, p. 10), 
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O Município de Curitiba (Paraná) está localizado em uma posição geográfica 

estratégica, próximo aos países do Mercosul, do Estado de São Paulo, além da 

proximidade com os portos de Paranaguá e Antonina (localizados no Paraná), e de 

Navegantes e São Francisco (Santa Catarina). 

 

Estando localizada numa posição estratégica, Curitiba atrai indústrias nacionais e 

multinacionais. Conforme o IBGE (2014, p. 11 - 16), Curitiba estava na sexta posição das 

cidades de maior participação relativa da Indústria no Brasil em 2014, com participação 

relativa de 1,3%. E em quinta posição de participação relativa de serviços, representando 

1,5% da renda nacional.  

Segundo o IBGE (2014), o PIB per capita a preços correntes em 2014 de Curitiba e 

região, em reais: 

 

Tabela 5 – PIB PER CAPITA A PREÇOS CORRENTES DE CURITIBA E CIDADES LIMÍTROFES 

Cidade PIB per Capita (em reais) 

Curitiba 42.314,71 

Almirante Tamandaré 11.375,48 

Araucária 65.152,92 

Campo Largo 30.688,27 

Campo Magro 10.653,42 

Colombo 18.963,42 

Fazenda Rio Grande 18.641,01 

Pinhais 40.994,21 

São José dos Pinhais 79.267,84 
Fonte: IBGE (2014). Adaptado pela equipe. 

 

Ainda, segundo o IBGE (2014), Curitiba e região registraram 137.546 empresas 

cadastradas em 2014. Algumas das empresas e indústrias com mais de 1.500 funcionários 

conforme COMEC (2017) são: Rumo ALL; CNH Latin América; Denso do Brasil; Electrolux 

do Brasil; Ferramentas Gerais Comércio e Importação; Metronic Indústria e Comércio 

Importação e Exportação Equipamentos Eletrônicos; Robert Bosch; Volvo do Brasil 

Veículos; AMBEV (indústria de refrigerante); Gerdau; Fiat Powertrain Technologies; Incepa; 

Caterpillar; Flexo Tech (equipamentos industriais); Geralux (importação e exportação de 

máquinas e equipamentos); Sumitomo Rubber (fabricante de pneus); Carrefour; Makro 

Atacados; Maxxi Atacados; Volkswagen; Renault-Nissan; Boticário; e Nutrimental. 
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Ambiente Político/Legal - Brasileiro 

 

É o ambiente político-legal que vai normatizar e orientar as ações de uma organização, 

através de diretrizes, leis e regulamentos. Esses pilares existem para que as organizações 

atuem de forma ética beneficiando o relacionamento com seus clientes e concorrentes. 

Gilberto Churchill Jr. apud Corrêa (2000) coloca que “uma organização não funciona somente 

de acordo com suas próprias regras, mas esta deve servir a seus clientes e também atender à 

demanda governamental, e também atender seus stakeholders”. 

O SEBRAE (2017) coloca que para estabeler um negócio é necessário seguir algumas 

exigências, providenciando o registro da Yan-zhi em alguns órgãos, os quais estão na tabela 

abaixo:  

 

Tabela 6 – ÓRGÃOS A SEREM CONSULTADOS 

1 Junta Comercial; 

2 Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 

3 Secretaria Estadual de Fazenda; 

4 Prefeitura do município para obter o alvará de funcionamento; 

5 Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher 

por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição 

Sindical Patronal); 

6 Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social – 

INSS/FGTS”;  

7 Corpo de Bombeiros Militar.   
Fonte: SEBRAE (2017). Adaptado pela equipe. 

 

Além de consultar os órgãos citados pelo SEBRAE para abertura de uma empresa, a 

Yan-zhi atuará de acordo com o que rege o Código de Defesa do Consumidor.  

A Yan-zhi se enquadrará no Simples Nacional conforme permite a lei complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006 e lei complementar nº 128 de 19 de dezembro 2008, e será 

responsável pelo pagamento dos tributos citados na tabela a seguir.  
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Tabela 7 – TRIBUTOS ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL 

 
1 IRPJ Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

2 CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

3 COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, exceto a 

incidente na importação. 

4 PIS/PASEP Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação 

de Patrimônios do Servidos Público, exceto a incidente na 

importação. 

5 INSS/CPP Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade 

Social, a cargo da pessoa jurídica (patronal). 

6 ISS Imposto sobre serviços de qualquer natureza 

Fonte: Receita Federal. Adaptado pela equipe 

 

O Simples Nacional abrange também outros tributos, porém os elencados na tabela 

acima são, somente, os que serão de competência da escola de idiomas Yan-zhi.     

 

Ambiente Tecnológico Brasileiro  

 

No mercado de escola de idiomas, existem instituições que oferecem a aula totalmente 

online, como a Open English, isso demonstra a importância de uso de tecnologia como uma 

ferramenta de entrega de serviços.  Embora a Yan-zhi enfatizará no ensino presencial, a 

construção de uma plataforma online (web 2.0) é indispensável.   

O portal virtual tem o principal objetivo de apoio à conversação, aprendizagem e 

aprofundamento em língua com a personalização de conta de acesso, além de auxiliar os 

alunos a terem as informações administrativas da escola, como situações financeiras, 

calendários, grade horária, eventos institucionais, entre outros (OPEN ENGLISH, 2017). 

 
Cultura Brasileira 

 

Com uma população com cerca de 210 milhões de habitantes, uma mistura de povos e 

culturas, o Brasil é um país multiculturalista. A cultura brasileira se formou com a junção de 

crenças e costumes de vários povos. Para Toda Matéria (2017) “A formação da cultura 

brasileira, em seus vários aspectos, resultou da integração de elementos das culturas: indígena, 

do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes”. 

Muitas foram as contribuições do povo indígena para formação cultural do brasileiro, 

destaca-se o vocabulário, que possui inúmeros termos de origem indígena (TODA 

MATÉRIA, 2017). 
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A cultura dos imigrantes também foi de grande importância para a formação cultural 

do indivíduo brasileiro. Segundo Toda Matéria (2017):  

O grande destaque foram os italianos e os alemães, que chegaram em grande 

quantidade. Eles se concentraram na região sul e sudeste do país, deixando 

importantes marcas de suas culturas para o país, principalmente na arquitetura, 

na língua, na culinária, nas festas regionais e folclóricas. 

 

A cultura portuguesa foi a que mais influenciou para a formação da cultura brasileira. 

Conforme Toda Matéria (2017): 

Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura 

brasileira. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, 

destacando-se a língua portuguesa, falada em todo o país e a religião católica, crença 

de grande parte da população, com extenso calendário religioso, com suas festas e 

procissões. As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, vilas e 

cidades e a agricultura fazem parte da herança portuguesa.  

O português (língua portuguesa) é o idioma oficial do Brasil, segundo Lucas (2012) 

possui aproximadamente 290 milhões de falantes, e “é a quinta posição entre os 10 idiomas 

mais falados no mundo”. 

 
 
Cultura Influenciando Negócios  

 

A cultura de um povo molda o seu jeito de pensar e agir, influencia o indivíduo em 

todas as esferas da vida, inclusive no âmbito profissional. Alguns países com uma cultura 

mais intensa outros mais branda, como Brasil e China. Rodrigues apud Pinheiro (2005, p. 29) 

coloca que: 

[...] as culturas diferem entre si, seja por características históricas, econômicas ou 

geográficas. Porém o intercâmbio do mundo globalizado em que vivemos ajuda a 

compreender e conhecer as mais variadas convicções. Tudo que se faz, o que se come, 

o modo de vida, os conceitos e padrões de certo ou errado, os deveres e poderes de 

hierarquia e igualdade, todos esses aspectos entre outros são diretamente influenciados 

por traços culturais. 

 

Chineses e brasileiros possuem diferenças e também semelhanças em sua cultura, a 

China possui uma cultura do passado no presente, cultiva suas crenças e passa os 

ensinamentos de uma geração para outra, já o Brasil possui uma cultura mais informal. Acuff 

apud Jacobus e Muller (2004) coloca que: 

Ao verificar a cultura brasileira, pode-se observar algumas grandes divergências com 

a cultura chinesa, sendo um dos pontos mais marcantes o individualismo, frente ao 

coletivismo chinês. Este individualismo está interligado ao orgulho, autoafirmação e 

etnocentrismo, herança dos imigrantes portugueses da época da colonização. Outra 

questão relevante é o uso do tempo, visto pelos brasileiros como uma abstração, sem 

sentido de urgência, os atrasos são tolerados e até comuns em encontros e reuniões, o 

que representa uma falta grave por parte da cultura chinesa. Uma semelhança entre a 

cultura da China e do Brasil é a necessidade de relacionamentos pessoais. Quando se 
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negocia com um empresário brasileiro, é de fundamental importância o 

relacionamento pessoal para que qualquer coisa seja realizada. 

 

No que tange o mundo dos negócios e observada a importância da cultura, ainda que 

essa apareça de forma implícita em uma negociação, Chung (2005) apud Scherer e Minelo 

(2015) tabela algumas diferenças entre chineses e brasileiros, conforme abaixo.   

 

Tabela 8 – DIFERENÇAS NO PROPÓSITO DE RELACIONAMENTO ENTRE OS CHINESES E OS 

BRASILEIROS 

Chineses Brasileiros 

Relacionamentos pessoais têm consequencias 

nos negócios;  

Dissociação clara entre os 

relacionamentos sociais e profissionais; 

Ênfase na confiança e relacionamento 

pessoal;  

Ênfase nos contratos; 

Relacionamentos simbióticos entre seus 

contatos profissionais; 

Independência nos relacionamentos entre 

diferentes empresas; 

Motivados pelos interesses econômicos, 

políticos e sociais; 

Motivados pelos interesses econômicos; 

Regras de conduta social claras e 

formalmente definidas. 

Informalidade e espontaneidade na 

conduta social. 
Fonte: Chung (2005) apud Scherer e Minelo (2015). Adaptado pela equipe. 

 

Sebenius (SEBENIUS, 2002, p. 1) enfatiza:   

Fazer negócios em um meio cultural diferente impõe aos executivos responsáveis pela 

negociação um dever: o de levar em consideração aspectos culturais que vão muito 

além do comportamento exigido pela etiqueta. Quem ignora as peculiaridades dos 

processos de negociação em cada país pode se ver diante de surpresas desagradáveis. 

A estrutura de poder e o processo de tomada de decisão costumam variar 

enormemente de uma cultura para outra, não somente no que diz respeito a aspectos 

legais, mas também quanto a condutas e valores. Muitos acordos promissores 

fracassam devido ao fato de uma das partes ter ignorado tais diferenças. 

 

Com o ambiente de globalização, a abertura de mercados, importação e exportação, 

exige-se cada vez mais dos profissionais que estão em contato direto com outros países e 

fazem essa ponte de relacionamentos e negócios. Além do conhecimento dos pilares de uma 

negociação e habilidades de relacionamento, vê-se a importância de conhecer a cultura de 

quem está do outro lado, tal fato pode determinar o sucesso ou fracasso do negócio.  

 
 

3.3.1.3 Análise do Micro Ambiente Brasileiro 

A análise do micro ambiente tem objetivo de examinar as qualidades e deficiências da 

empresa, ou seja, os pontos fortes e os pontos fracos que afetam sua capacidade de atender 

seus clientes. Segundo Kotler (2000), “uma coisa é perceber oportunidades atraentes e outra é 

ter competência para ser bem sucedido”.  



41 

 

 

 

 

Cabe ao gerente de Marketing a responsabilidade de estudar, analisar e decidir a 

melhor forma de atrair clientes e relacionar-se com eles, oferecendo-lhes valor e satisfação, 

considerando outros atores do micro ambiente da empresa, como fornecedores, clientes e 

concorrentes.  

 

Público-alvo 

Seguindo os objetivos da Yan-zhi e a pesquisa aplicada, o público alvo da Yan-zhi tem 

entre 16 a 45 anos, possui uma renda familiar mensal entre R$4.000,00 e R$10.000,00, e 

disponibiliza até 15% da renda para a educação. O público somente trabalha ou trabalha e 

estuda, e tem independência financeira. 

Os profissionais têm algum relacionamento comercial com a China, exigem a 

demanda do mandarim para avanço na carreira e intuito de diminuir os custos e ruídos da 

comunicação.  

Empresas com negócios internacionais também são o público-alvo da Yan-zhi, já que 

esta oferecerá a modalidade In Company.  

Concorrência 

A Yan-zhi possuirá três principais concorrentes em Curitiba e região limítrofe: 

a) Celin - Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN), é uma unidade 

suplementar da Universidade Federal do Paraná (UFPR); tinha subsídio do 

governo federal até 2014, atualmente é um setor independente, possui 

administração própria. No entanto, a política de preço continua a mesma, os 

estudantes da UFPR têm cerca 15% de desconto comparando com o público 

externo.  Há três campos de estudo, porém a aula do Mandarim, nos sábados, é 

oferecida somente na sede Reitoria, localizada na rua Dr. Faivre 40, sala 400, 4º 

Andar Edifício D. Pedro II; e nas terças e quintas, na sede XV de novembro, na rua 

XV de novembro, 1441, Centro (CELIN, 2017). 

b) CentroÁsia Tomodachi: o ensino do Mandarim começou em 2010, ainda é pouco 

conhecido para quem procura aprender a língua. Existe limitação de espaços e 

profissionais, possui apenas dois professores (que também trabalham no Celin) e 

materiais didáticos são os mesmos do Celin. Sediado na Rua Marechal Deodoro, 

1418, centro de Curitiba (CENTRO ASIA, 2017). 
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c) Wizard: aulas de mandarim somente na unidade Wizard Centro, na Rua Marechal 

Deodoro, 857. Possui somente um professor chinês (nativo), material didático 

simplificado, módulo VIP (aula particular), horário flexível, aulas focadas na 

pronúncia e diálogo da língua (WIZARD, 2017). 

Além dos concorrentes diretos acima relacionados, a Yan-zhi terá como concorrentes 

indiretos as aulas particulares avulsas ministradas nem sempre por professores nativos.  

 
 

3.3.2 Plano de Pesquisa 

 

Para melhor atender aos consumidores que têm a necessidade do serviço oferecido é 

necessário, primeiramente, descobrir e entender este público. O plano de pesquisa é o 

planejamento dos passos a serem seguidos para uma implantação eficaz, com a coleta de 

dados que façam a diferença no planejamento da empresa. 

 

3.3.2.1 Revisão Conceitual 

 

A pesquisa é uma etapa fundamental em projetos, pois auxilia o pesquisador a 

conhecer melhor o público e o relacionamento deste público com o produto/serviço a ser 

oferecido. Lakatos e Marconi (2007, p. 157) defendem que a pesquisa é “um procedimento 

formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.  

Ainda, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 48) 

A pesquisa científica é uma atividade humana, cujo objetivo é conhecer e explicar os 

fenômenos, fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da 

natureza. Para essa tarefa, o pesquisador utiliza o conhecimento anterior acumulado 

e manipula cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas para obter resultado 

pertinente às suas indagações. 

Pesquisas podem ser feitas para verificar a possível demanda de um produto/serviço, 

investigar a opinião do público quanto a um produto já lançado, ajudar no processo de 

precificação, pesquisar a melhor localização de lojas e armazéns, verificar o alcance de 

campanhas de marketing, dentre outros. As pesquisas são o guia para o empreendedor, pois 

são dados mensuráveis, mostram a realidade pesquisada. 
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Existem dois tipos de abordagem de pesquisa: a qualitativa e a quantitativa. Na 

abordagem qualitativa, é considerada a dinâmica entre a realidade e o ser humano, ou seja, ele 

tem emoções e opiniões, que devem ser consideradas na pesquisa, explicando-as. Já na 

abordagem quantitativa, são considerados números, técnicas estatísticas que representam o 

universo de pesquisa, é uma forma mais objetiva, onde os dados devem ser descritos 

(PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 69-70). 

No quadro abaixo, é possível comparar as diferenças entre abordagem qualitativa e 

abordagem quantitativa: 

 

 
Figura 9 – ABORDAGEM QUANTITATIVA X ABORDAGEM QUALITATIVA 

QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Profundidade de compreensão Nível de frequência 

Por quê? Quantos? 

Motivações Ações 

Subjetiva Objetiva 

Descoberta Provas 

Explicativa Definitiva 

Interpretativa Descritiva 
Fonte: DEBUS (1988, p. 13). Adaptado pela equipe. 

 

 

Neste trabalho são utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas, já que é 

pesquisado o relacionamento do público com outros países, a demanda de aprendizagem do 

mandarim, as motivações em aprender o idioma, e o impacto causado na vida do público caso 

falasse mandarim. 

 

3.3.2.2 Definição do Problema de Pesquisa 

A Yan-zhi, que se estabelecerá no mercado de escolas de idiomas, constatou a 

oportunidade de atuar neste crescente segmento. Para a implementação do projeto de pesquisa 

a organização necessita entender dentro de um provável público-alvo, se a criação do curso de 

mandarim para negócios será aceita pelo consumidor, buscando também as preferências 

quanto ao serviço, à disponibilidade de tempo e qual porcentagem da renda o consumidor 

investe em educação. 

 

O problema de pesquisa pode ser resumido na seguinte questão: 

Há demanda de aprendizagem de mandarim em Curitiba e região metropolitana limítrofe? 
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3.3.2.3 Objetivos da Pesquisa 

A pesquisa exploratória/descritiva mista (qualitativa e quantitativa) é a premissa para a 

definição das características e atributos do serviço e das estratégias que serão empregadas 

para atender ao público alvo, a pesquisa tem os seguintes objetivos: 

 

 

OBJETIVO GERAL  

O objetivo principal desta pesquisa visa investigar o relacionamento do público com 

outros países e línguas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

a) Conhecer o perfil do público alvo quanto a faixa etária; o sexo; o grau de escolaridade; a 

área de formação; a classe social e o que o consumidor irá considerar na hora da escolha; 

b) Verificar as motivações dos consumidores em aprender o mandarim; 

c) Relatar o impacto causado na vida do público em dominar o mandarim; 

d) Estabelecer o que o público espera no processo de aprendizagem; 

e) Verificar a disponibilidade de consumo (renda e porcentagem destinada à educação); e 

f) Verificar a disponibilidade de agenda do público. 

 

3.3.2.4 Público-Alvo da Pesquisa 

A pesquisa foi destinada a profissionais que têm alguma conexão com outros países, 

seja trabalhando diretamente com comércio exterior ou trabalhando em empresas que façam 

negócios com outros países, e também a estudantes de áreas de conhecimento que atuem com 

outros países. O público é residente em Curitiba e região metropolitana limítrofe, no estado do 

Paraná. 

 

3.3.2.5 Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa foi aplicada através de questionário virtual (Google Forms), sendo enviada 

por meio de e-mail e mídias sociais (Whatsapp e Facebook). O questionário possui perguntas 

filtro, que delimitam o acesso para somente o público alvo da pesquisa responder. 
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3.3.2.6 Roteiro da Pesquisa  

 O roteiro utilizado na pesquisa pode ser visualizado no Apêndice 1. 

  

 

3.3.2.7 Amostra e Abrangência 

 

Foram entrevistadas 150 pessoas que têm alguma conexão com outros países, seja 

trabalhando em empresas que façam negócios com outros países, e também a estudantes de 

áreas de conhecimento que atuem com outros países. O público é residente em Curitiba e 

região limítrofe. A amostra é baseada em cálculo de população infinita, e segue o seguinte 

cálculo (MALHOTRA, 2001): 

 

Figura 10 – FÓRMULA DO CÁLCULO AMOSTRAL 

 
Fonte: MALHOTRA (2001) 

 

Onde, 

Figura 11 – COMPONENTES DA FÓRMULA AMOSTRAL 

Z Nível de confiança (desvio padrão a partir da média) 

E 
Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a 

verdadeira proporção populacional (p) 

p Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos interessados em estudar 

q Proporção populacional que não pertence à categoria que estamos interessados em estudar (q = 1 – p) 

n Número de indivíduos na amostra 

Fonte: MALHOTRA (2001). Adaptado pela equipe. 

O valor na tabela de distribuição normal padrão acumulada para o nível de confiança 

de 95% é equivalente a 1,96 (Engineering Statistics Handbook, 2017).  

Conforme a fórmula elaborada por MALHOTRA (2001), a equipe calculou a amostra 

em população infinita: 

Figura 12 – CÁLCULO AMOSTRAL 

Nível de confiança 95% 

Z 1,96 

E 8% 

p 0,50 

q 0,50 

n 150 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

Após o cálculo, obteve-se uma amostra de 150 pessoas. 
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3.3.2.8 Análise dos Resultados da Pesquisa  

Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário em modo de formulário 

online (página 92), utilizando como filtro: a ocupação dos entrevistados, se o seu trabalho ou 

empresa tem relações com outros países, e se os estudos têm relação com outros países. 

Os gráficos resultantes constam do APÊNDICE 2 – RESULTADOS DA PESQUISA, 

localizado na página 95 deste documento. 

Os resultados da pesquisa foram que o público tem idades variadas, com cerca de 70% 

com menos de 36 anos (Gráfico 1). Dos 150 entrevistados, cerca de 61% está cursando o 

ensino superior (44,7%) ou já o concluiu (16,7%), e aproximadamente 25% é pós-graduado 

(Gráfico 3). A principal área de estudo é Administração (44,7%), seguido de Marketing 

(14,7%) e Comércio Exterior (8,7%), como pode ser visto no Gráfico 4.  

A pesquisa mostra que o público se divide quanto à renda familiar mensal total. 

Aproximadamente 41% tem renda entre R$4.000,00 e R$10.000,00 (Gráfico 5). Dos 150 

respondentes, 52% investiriam até 10% da renda em educação, e 48% investiriam mais de 

11% no ensino (Gráfico 6). Cerca de 47% do público somente trabalha, e aproximadamente 

45% estuda e trabalha (Gráfico 7).  

Percebe-se que a maioria do público (56,2%) tem relacionamento com a China, 

seguido de Estados Unidos (51,1%) e América Latina (19%). É possível observar que os 

idiomas que seriam mais importantes para estes profissionais, em ordem, seriam mandarim, 

inglês e espanhol (Gráfico 8).  

Ainda, dos 137 profissionais que disseram trabalhar, estudar ou ter atividades 

envolvidas com diversos países e regiões, é possível observar que cerca de 33% trabalham 

com Vendas, seguido de Marketing (18,9%), Compras (13,9%) e Logística (13,1%) (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). Destes 137 respondentes percebe-se que 53,2% 

ocupam cargos de gerência (19,7%) e análise (14,6%) ou são empresários (19%), como pode 

ser visto no Gráfico 10. 

Cerca de 71% do público total da pesquisa tem algum conhecimento, seja básico ou 

fluentemente, de algum outro idioma além do português (Gráfico 12).  Percebe-se que 87% 

dos entrevistados (que conhecem algum outro idioma além do português) têm algum 

conhecimento da língua inglesa, sendo que 34,6% se dizem em nível intermediário. 33,7% 

têm algum conhecimento de espanhol, sendo que 15,9% acreditam estar em nível 
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intermediário. 11,1% conhecem mandarim, sendo 4,7% com fluência e 4,7% em nível básico 

(Gráfico 13).  

Quando questionados sobre sua motivação em aprender o mandarim, 52% dos 

entrevistados acreditam que o avanço na carreira é mais importante (22%) ou muito mais 

importante (30%) do que o aumento de salário. 36% creem que ambos têm a mesma 

importância. Com isso, é possível afirmar que os alunos que priorizam o avanço na carreira 

têm menor probabilidade de desistência do curso de mandarim, já que valorizam a realização 

pessoal (Gráfico 14). 

Aproximadamente 51% dos entrevistados acredita que priorizar a aprendizagem da 

fala no mandarim é mais importante (18,7%) ou muito mais importante (22,7%) do que 

priorizar a escrita. 54% disseram que ambos têm a mesma importância. E, como constatado 

no presente trabalho, a fala do mandarim é realmente mais difícil que a escrita, pois os 

ideogramas simbolizam o significado das palavras, e não a sua fonética (Gráfico 16). 

Cerca de 57% dos profissionais e/ou estudantes disseram que aulas presenciais são 

mais importantes (22%) ou muito mais importantes (34,7%) ao aprender mandarim do que 

plataformas digitais para a prática. Acredita-se que isso se deve à alta complexidade do 

idioma, onde a presença de um professor nativo se faz necessária (Gráfico 17). 

Quando questionados sobre a preferência do período de aulas, a maioria dos 

respondentes disse estar disponível à noite de segunda a sexta-feira (84%) e aos sábados pela 

manhã (57%) e tarde (42%), conforme Gráfico 18. 

Aproximadamente 69% disse não conhecer uma escola de mandarim em Curitiba. 

22% conhece o Celin, que está vinculado à UFPR. 12% sabe que a Wizard tem curso de 

mandarim. Apenas 1,3% conhece o Centro-Ásia Tomodachi. E, na categoria “Outros” (1,3%), 

os entrevistados argumentaram que conhecem professores particulares de mandarim (Gráfico 

19). 

Exatamente 76% dos entrevistados disse que dominar o mandarim traria impacto em 

suas vidas. Um entrevistado ainda escreveu por e-mail que “acho muito oportuno uma escola 

focada em mandarim, grandes grupos chineses estão investindo no Brasil, em diversos 

seguimentos.”. Isso demonstra a importância profissional em aprender o mandarim, não 

somente da área de comércio exterior, mas de todos os setores (Gráfico 20). 
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Entre as principais vantagens em dominar o mandarim, os entrevistados selecionam: 

permitir negociar diretamente (56,7%), maior controle de informações (55,3%) e a eliminação 

de intermediários como tradutores e agências (54%). Na categoria “Outros” (11,3%), alguns 

entrevistados escreveram que dominar o mandarim é um “Diferencial pessoal, impacto em 

relações pessoais e comerciais”, “Expansão de mercado”, “Estimular novos conhecimentos”, 

“Ampliar possibilidades de negócio”, entre outros (Gráfico 21). 

 

3.3.2.9 Conclusões da Pesquisa  

 

Esta etapa do projeto auxilia a compreender melhor o público da Yan-zhi, entendendo 

seu perfil e suas necessidades. Foi possível detectar o seu relacionamento com outros países e 

línguas, e, conforme os dados obtidos na Pesquisa, pode-se observar que grande parte do 

público tem relações com a China, mas não tem conhecimento do mandarim, e que para 76% 

o domínio do idioma traria impacto, seja no avanço de carreira ou salarial. Ou seja, para o 

público é importante aprender mandarim, mas ele desconhece escolas de idiomas que ensinem 

a língua chinesa. 

 

 

3.3.3 Matrizes de Marketing 

A Yan-zhi, na elaboração do seu Plano de Marketing, pretende elaborar duas matrizes. 

Em primeiro lugar a Matriz de Hierarquia das Necessidades do Consumidor, relacionando o 

produto com o grau de sua prioridade em relação a determinado produto ou serviço. O 

mercado é composto por desejos e necessidades, cada um deles pode ser alcançado pelos 

consumidores e é responsabilidade do profissional de marketing dar ao mercado o que o ele 

deseja. A compreensão do comportamento de compra do consumidor é fundamental para que 

A Yan-zhi alcance seus objetivos. 

Em segundo lugar será desenvolvida a Matriz SWOT – Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats, cujo objetivo é focar a síntese dos cenários, estudo de mercado e 

análise competitiva; sintetizando as forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças da 

organização e do mercado onde ela está atuando, sendo, pois, a análise divida em duas partes: 

o ambiente externo (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno (pontos fortes e pontos 

fracos). Esta divisão é necessária porque a organização tem que agir de formas diferentes em 

um e outro caso. 
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3.3.3.1 Matriz de Hierarquia das Necessidades 

 

É preciso que a Yan-zhi atenda às necessidades dos seus consumidores, para que estes 

vejam a vantagem de aprender mandarim. MASLOW apud PRATES (2014) desenvolveu a 

matriz de hierarquia de necessidades para classificar o que o cliente procura: 

 

 

Figura 13 – MATRIZ DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 

 
ORDEM 

HIERÁRQUICA 
NECESSIDADES DESCRIÇÃO 

1 FISIOLÓGICAS 
Com maior estabilidade no emprego e melhores salários, o cliente da 

Yan-zhi poderá satisfazer suas necessidades básicas. 

2 SEGURANÇA 

Com o conhecimento do mandarim, o cliente da Yan-zhi terá mais 

segurança no seu emprego, e também está à frente de outros 

competidores no mercado de trabalho. 

3 SOCIAIS 

Com o domínio do mandarim, os estudantes poderão conversar com 

chineses em seu ambiente de trabalho, interagindo de forma mais 

harmoniosa. 

4 ESTIMA 

Sabendo uma nova língua, o cliente se torna reconhecido, e isso traz 

impactos em seu emprego, e a sua autoconfiança e aprovação social 

aumentam.  

5 
AUTO 

REALIZAÇÃO 

Quando uma pessoa vence um desafio proposto, como é a 

aprendizagem do mandarim, ela sente orgulho de si mesma. E ainda, 

superar este desafio pode ajudar a pessoa a concretizar sonhos e ter 

autonomia ao tratar de negócios com a China. 

Fonte: MASLOW apud PRATES (2014). Adaptado pela equipe. 

Percebe-se que aprender mandarim afetará na vida dos alunos da Yan-zhi, trazendo-os 

diversos benefícios em seu ambiente de trabalho e ambiente social.  

 

3.3.3.2 Matriz SWOT 

A análise SWOT (Strengths, weakness, opportunities e threats, em português: Forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças) é uma ferramenta de Marketing muito utilizada em 

elaboração do Planejamento Estratégico, que permite gestor mapear todos os fatores 

incontroláveis, ameaças e oportunidades, do macro ambiente que podem influenciar nos seus 

negócios e também, as franquezas e forças do micro ambiente (BASTOS, 2014). 

De acordo com Dornelas (2005), “a matriz SWOT traça uma análise da situação atual 

do negócio e deve ser refeita regulamente, depende da velocidade com que seu ambiente, seu 

setor e sua própria empresa mudam”. 

Ao analisar o mercado, pode-se estruturar uma matriz para apresentar as 

oportunidades, ameaças, fraquezas e forças da Yan-zhi: 
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Figura 14 – MATRIZ SWOT 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

3.3.4 Estratégias de Marketing 

A estratégia de marketing define o público e segmentação, a posição da empresa para 

a divulgação e comunicação com o público e a sua imagem. 

A seguir serão apresentadas as estratégias de marketing da Yan-zhi, com o objetivo 

de inserir a empresa no mercado de ensino do mandarim em Curitiba e região. 

 

3.3.4.1 Público Alvo 

O público alvo na Yan-zhi está descrito na página 40, em análise de micro ambiente. 

  

3.3.4.2 Segmentação de Mercado 

 

No início de suas atividades, a Yan-zhi adota segmentação de mercado com critérios 

geográficos, demográficos e psicográficos. O grupo alvo mora em Curitiba e região, está no 

mínimo cursando a graduação, está em classes sociais elevadas, tem relação com a China e 

tem desejo de avançar na carreira. 

 

  

Oportunidades 

 

 Aumento da negociação Brasil e China; 

 Aproximação diplomática Brasil e China; 

 Ausência de profissionais que falam     

mandarim no mercado;  

 Valorização de mandarim no currículo;  

 Constante processo de globalização; 

 Incentivo cultural;  

 Pouca concorrência.  

Ameaças 

 

 Mão de obra escassa;  

 Custo alto de profissionais; 

 É uma língua difícil que exige mais tempo e 

dedicação de alunos; 

 Instabilidade política e crise econômica Brasil 

e China. 

 

  

Forças 
 

 Professores nativos; 

 Plataformas digitais; 

 Serviço altamente personalizável; 

 Foco em negócios/ambiente corporativo; 

 Estacionamento próprio; 

 Fácil acesso ao local. 

Fraquezas 

 

 Novo entrante do mercado; 

 Marca desconhecida. 
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3.3.4.3 Posicionamento da Marca 

 

A Yan-zhi pretende ser reconhecida como referência no ensino de mandarim, 

liderando o mercado em Curitiba e região metropolitana. Os consumidores devem reconhecer 

a qualidade da metodologia de ensino e os diferenciais da escola de idiomas. 

 

3.3.4.4 Estratégia de Diferenciação 

 

A Yan-zhi conta com professores nativos para o ensino do mandarim, utiliza o 

material didático oficial, oferece a opção In Company e possui plataformas digitais como 

apoio na aprendizagem, características que diferenciam a escola dos concorrentes. 

 

3.3.4.5 Estratégia de Crescimento 

 

Inicialmente, a Yan-zhi adota a estratégia de evolução das vendas da organização, 

visando crescimento. Novas turmas serão abertas a cada semestre, e no início do quinto ano 

de atuação, turmas dos 9 níveis estarão disponíveis. 

 

3.3.4.6 Marketing de Guerra 

 

Como o mercado do ensino do mandarim é pouco explorado, e a Yan-zhi é nova 

neste ambiente, será adotada a estratégia de flanqueamento, posicionando-se em nichos que 

pode defender e desta forma, ganhar e dominar novos nichos (TZU, 2006). 

 

3.3.4.7 Estratégia de Marca 

 

A Yan-zhi adotará a estratégia de marca individual, e apresentará a seguinte logomarca 

que traz o nome da empresa em mandarim e Pinyin: 
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Figura 15 – LOGOMARCA 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

A escrita feita com pincel e tinta lembra a cultura chinesa, o que leva o público a 

relacionar facilmente a logomarca com a proposta da empresa. E a escrita em Pinyin traduz 

em alfabeto romano o que está escrito em ideogramas. 

 

3.3.4.8 Estratégia de Canal 

 

Como a Yan-zhi oferece um serviço, tem contato direto com o consumidor.  

E a organização terá sua sede em Curitiba, conforme o item 3.1.5 e, também realizará 

aulas In Company, de acordo com contratos com empresas que demandam o ensino de 

mandarim.  

 

3.3.4.9 Estratégia de Preço 

 

A Yan-zhi adota a estratégia de preço premium, pois seu serviço é de alta qualidade, e 

destinado a classes sociais elevadas. O alto preço também está relacionado aos resultados que 

a aprendizagem de mandarim trará aos alunos, o curso pode trazer mais benefícios que a 

conclusão de uma graduação em termos de ascensão profissional e aumento salarial. 
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3.3.4.10 Estratégia de Captação de Docentes 

A busca de docentes se dará por meio de indicação e por pesquisa no mercado, 

utilizando critérios de seleção, como ser nativo chinês. Serão realizados testes de didática e 

metodologia de ensino, primando a qualidade dos profissionais selecionados. 

 

3.3.5 Mix de Marketing 

 

Mix de marketing (Composto de marketing) é a combinação de elementos que 

completam a metodologia total de marketing. O mix de marketing se atribui aos “quatro Ps”, 

são eles: Produto/Serviço, Preço, Distribuição (Praça) e Comunicação (Promoção), que serão 

individualmente tratados na confecção do Plano de Negócios da Yan-zhi. 

 

3.3.5.1 Produto 

A Yan-zhi oferecerá o serviço de ensino de mandarim, com três modalidades: In Loco 

em turma, In Loco individual e In Company. As aulas serão de 01:30, dois dias na semana ou 

duas aulas no sábado. Os horários disponíveis para turmas In Loco serão:  

Figura 16 – HORÁRIO AULAS 

Segundas e Quartas-feiras Terças e Quintas-feiras Sábados 

08:30 às 10:00 08:30 às 10:00 08:30 às 12:00 

10:30 às 12:00 10:30 às 12:00 14:00 às 17:30 

14:00 às 15:30 14:00 às 15:30  

16:00 às 17:30 16:00 às 17:30  

18:30 às 20:00 18:30 às 20:00  

20:00 às 21:00 20:00 às 21:00  
Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

As turmas deverão contar com no máximo 12 alunos, e no mínimo 6. Os professores 

da Yan-zhi serão nativos da China, aumentando a qualidade oferecida. E o material didático 

será oficial, criado pelo instituto Confúcio (apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores 

Chinês), poderão ser escolhidos livros diferentes para as modalidades In Company e In Loco 

individual, e para a modalidade In Loco em turma serão os seguintes livros: 
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Figura 17 – MATERIAL DIDÁTICO 

Livro do aluno (4) Livro de caracteres (4) Livro de exercício (4) 

   

Business Básico Business Complexo Intensivo 

   

Apoio a professores 
Treinamento e avaliação de 

professores 
Ambiente chinês 

   

Fonte: Hanban.  Adaptado pela equipe (2017) 

 

A duração do curso é de 4 anos e meio, dividido em 9 níveis. A Yan-zhi, em parceria 

com a universidade de Pequim (Beijing Foreign Studies University), proporcionará aos seus 

alunos a conversação com os alunos chineses que estão aprendendo português, para aumentar 

a prática da conversação. 
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Também auxiliando a prática do idioma, a Yan-zhi, em parceria com o desenvolvedor 

do aplicativo ChineseSkill, oferecerá um aplicativo onde os seus alunos podem praticar 

diariamente o que viram em sala de aula, como no exemplo de atividade a seguir: 

 

Figura 18 – APLICATIVO CHINESESKILL 

 

Fonte: ChineseSkill 

Com o lançamento e o posicionamento da marca no mercado, a Yan-zhi planeja 

formar parcerias com universidades para oferecer o ensino de mandarim em suas grades 

curriculares. 

 

3.3.5.2 Preço 

O preço da categoria ensino In Loco turma é de R$799,00 ao mês, totalizando 

R$4.794,00 ao semestre. O preço para a categoria In Loco individual é de R$1.399,00 ao mês, 

totalizando R$8.394,00 ao semestre. O pagamento será efetuado no boleto bancário ou cartão, 

a vista ou em 6 parcelas, assim evita-se a evasão dos iniciantes com poucos dias de aula. 

O preço da modalidade In Company é flexível, pois depende da necessidade da 

empresa contratante, como tempo de contrato, número de alunos, quantidade de aulas na 

semana, entre outros. Sua base de cálculo é de R$180,00 uma hora (hora-aula). 
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3.3.5.3 Praça 

 

A Yan-zhi possuirá uma sede em Curitiba, conforme o item 3.1.5, e na modalidade In 

Company os professores lecionarão nas organizações que demandam o ensino de mandarim. 

 

3.3.5.4 Promoção 

O objetivo da Yan-zhi é se tornar líder no setor de ensino de mandarim em Curitiba e 

região, e para isto é preciso conscientizar o público-alvo da importância do idioma chinês e da 

qualidade oferecida pela escola de idiomas.   

 

3.3.5.4.1 Plano de Comunicação 

 

O plano de comunicação é o documento em que estabelece a forma que deverá 

assumir a comunicação organizacional. Nele, são definidos os públicos que se pretende 

atingir, e são também, definidas as ações para atingir cada público. No quadro a seguir é 

mostrado o plano de comunicação da Yan-zhi. 

 

Figura 19 – PLANO DE COMUNICAÇÃO 

  Público 

  Colaboradores Consumidores Imprensa 

A
çõ

es
 

Ações nas mídias sociais (Twitter, 

Facebook, Instagram) 
 X X 

Anúncios em Revistas e Jornais   X X 

E-mail X X X 

E-mail Marketing  X  

Festa de Inauguração X X X 

Informativo (comunicação interna) X   

Reunião interna X   

Site institucional X X X 

Participação em feiras e convenções  X X 

Reunião de prospecção In Company  X  

Flyer de divulgação em locais estratégicos  X  

Plataforma digital (aplicativo) X X  

 Software Etutore X X  
Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 
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As ações planejadas no quadro acima serão executadas conforme o plano de ação 

apresentado no quadro seguinte, no qual serão apresentados os 5 M´s segundo Kotler (2000): 

 Missão: os objetivos que se pretende atingir com a comunicação;  

 Mensagem: a mensagem (e respectivo conteúdo) que se pretende passar de forma 

a atingir os objetivos; 

 Meio: veículos usados na divulgação da propaganda; 

 Moeda: orçamento que demonstra os custos para cada ação; 

 Mensuração: a forma de avaliação da eficácia da mensagem e a sua adequada 

recepção pelo público. 

 

Figura 20 – 5 M’s 

  Missão Mensagem Meio Moeda Mensuração 

A
çõ

es
 

Ações nas mídias 

sociais (Twitter, 

Facebook, 

Instagram e 

Linkedin) 

Informações 

sobre aulas, 

planos e língua 

chinesa, 

atividades 

realizadas, 

interação com 

público 

Informações, 

fotos de 

eventos, 

curiosidades 

Internet 
R$200,00 

mensal 

Número de 

seguidores, 

curtidas, 

interações 

Anúncios em 

Revistas e 

Jornais (impresso 

e digital) 

Promover a Yan-

zhi em revistas de 

negócios 

Informações da 

marca e da 

necessidade de 

aprender 

mandarim 

Revistas e 

Jornais 

(Gazeta do 

Povo, Veja, 

Exame, etc) 

R$2.000,00 

mensal 

Procura da 

empresa por 

anúncio e taxa 

de cliques 

(digital) 

E-mail 
Comunicados e 

assuntos diversos 
Informações E-mail 

R$138,00 

anual 

Número de 

respostas 

E-mail 

Marketing 

Divulgação da 

marca e serviços 

Informações 

sobre serviços 
E-mail 

R$50,00 

mensal 

Taxa de 

cliques 

Festa de 

Inauguração 

Integração, 

demonstração e 

motivação da 

equipe 

Demonstração 
Festa na 

sede 
R$3.500,00 

Número de 

participantes 

Informativo 

eletrônico 

(comunicação 

interna) 

Informação e 

motivação a 

equipe 

Informações E-mail Gratuito 
Número de 

destinatários 

Reunião interna 

Informações, 

feedback, 

resolução de 

problemas 

Assuntos 

diversos 
Reunião Gratuito 

Pesquisa de 

clima 

organizacional 

Site institucional 

Plataforma para o 

público externo 

conhecer a Yan-

zhi e seus 

serviços 

Informações 

sobre marca e 

serviços 

Internet 
R$15 

mensal 

Número de 

acessos 

mensais 
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Participação em 

feiras e 

convenções 

Divulgação da 

marca e serviços 

Informações da 

marca e da 

necessidade de 

aprender 

mandarim 

Feiras e 

convenções 

R$1.000,00 

média 

mensal 

Número de 

participação 

Reunião de 

prospecção In 

Company 

Divulgação da 

marca e serviços 
Informações 

Empresas 

alvo 
Gratuito 

Número de 

empresas 

visitadas 

Flyer de 

divulgação em 

locais 

estratégicos 

Divulgação da 

marca e serviços 

Informações da 

marca e da 

necessidade de 

aprender 

mandarim 

Locais 

estratégicos: 

faculdades, 

restaurantes 

chineses, 

entre outros 

R$100,00 

semestral 

Procura da 

empresa por 

anúncio 

Plataforma 

digital 

(Aplicativo) e 

Software Etutore 

Prática do idioma 

Exercícios de 

fixação, 

conforme as 

aulas e o 

interesse do 

aluno 

Internet 

Cerca de 

R$1.700,00 

+  

R$300,00 

mensal 

Número de 

acessos 

mensais 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

Os custos de comunicação compõe o investimento em marketing, e devem mudar 

conforme o crescimento da empresa. 

 

 

3.3.6 Implementação e Controle do Plano de Marketing 

 

Com o intuito de assegurar o cumprimento do Plano de Marketing, será desenvolvido 

o Plano de Implementação e Controle. Segundo Kotler (1998, p. 92), “se a empresa falhar em 

uma implementação cuidadosa de nada adiantará uma estratégia clara e um programa de apoio 

bem delineado”. 

O acompanhamento será realizado por meio de processos de mensuração e avaliação 

dos resultados das estratégias, sendo efetuado periodicamente, permite aos administradores da 

Yan-zhi monitorar e analisar o andamento da empresa.  

Tal controle será feito através de quatro ferramentas: Controle estratégico, Controle de 

plano anual, controle de lucratividade, controle estratégico e controle de participação de 

mercado.  

 Controle Operacional: realizar pesquisas de clima organizacional e acompanhamento 

interno efetuado pelas gerências. 
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 Controle de plano anual: verificar erros e acertos nas estratégias utilizadas no 

primeiro ano, para otimizar as ações no ano seguinte. 

 Controle de lucratividade: investigar os custos e as receitas da empresa, para 

potencializar a lucratividade. 

 Controle de participação de mercado: analisar a participação da Yan-zhi no 

mercado e verificar seu posicionamento. 

 

 

3.4 PLANO OPERACIONAL 

 

O Plano Operacional é o planejamento da organização desde a instalação até as 

atividades rotineiras da empresa. Assegura que os colaboradores desempenhem suas funções 

de acordo com o estabelecido, a fim de atingir os objetivos da organização. 

 

3.4.1 Estrutura Organizacional  

Estrutura organizacional é a divisão de áreas, cargos e atividades realizadas, mostra 

ainda os níveis hierárquicos que existem dentro da organização. 

Para Chiavenato (1999, p. 138), a orientação das pessoas é o primeiro passo para a sua 

adequada aplicação dentro das diversas atividades da organização. Trata-se de posicionar as 

pessoas em suas atividades na organização e esclarecer o seu papel e objetivos.  

 

3.4.1.1 Organograma 

O organograma é a representação gráfica de uma estrutura organizacional. Os 

primeiros organogramas foram criados em 1856 por Daniel C. McCallum, um administrador 

de ferrovias (MOYSES, 2017). 

Existem diversos tipos de organogramas. A Yan-zhi utilizará o modelo clássico ou 

vertical, pois visualmente é o que melhor representa as hierarquias e comunicações. 
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Figura 21 – ORGANOGRAMA DA YAN-ZHI 

 
Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Para outros serviços, relacionados a área de contabilidade, jurídica e rede de 

informática, a Yan-zhi utilizará o serviço de consultorias. Assim como a consultoria de 

ensino, que definirá a metodologia a ser implementada. 

 

 

3.4.1.2 Instalações 

Serão adquiridos móveis, equipamentos, utensílios, materiais e itens de decoração, 

para a instalação da Yan-zhi. Os móveis e layout escolhidos primam pelo bem-estar do 

cliente, propiciando um ambiente agradável e organizado, para que os alunos da Yan-zhi 

aproveitem ao máximo a experiência de aprender. 

No quadro abaixo estão descritos todos os produtos dos quais a Yan-zhi necessita 

para iniciar suas atividades. 

 

Figura 22 – INVESTIMENTOS INICIAIS EM INSTALAÇÕES 

INVESTIMENTO INICIAL   R$ 82.978,00 

    

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Obras Civis 
  

TOTAL R$ 3.200,00 

Dry wall (6 salas) m2 80 R$ 40,00 R$ 3.200,00 

Piso, gesso e pintura (local já 

possui) m2 

0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elétrica   TOTAL R$ 640,00 

Luminária de emergência  16 R$ 20,00 R$ 320,00 

Marketing Administrativa

Professores Recepcionista Limpeza 

Financeira
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Elétrica das salas (tomada e 

iluminação) 

8 R$ 20,00 R$ 160,00 

Interruptores, soquetes, plaflon 8 R$ 20,00 R$ 160,00 

Climatização 
  

TOTAL R$ 12.800,00 

Ar condicionado 12.000 BTU 6 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 

Ar condicionado 30.000 BTU 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

Mão de obra ar condicionado 

12000 BTU 

6 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

Mão de obra ar condicionado 

30000 BTU 

1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Rede, informática e 

equipamentos de informática 

  
TOTAL R$ 36.816,00 

Computadores 10 R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 

Switch de rede 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Impressora multifuncional 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 

Caixa de som ambiente 4 R$ 89,00 R$ 356,00 

Central telefônica 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Aparelho telefônico 4 R$ 90,00 R$ 360,00 

Projetor 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Instalação, configuração e mão 

de obra 

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Lousa interativa Smart Board 

78´  

2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

Decoração, móveis e utensílios 
  

TOTAL R$ 17.212,00 

Fachada  1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Adesivo  4 R$ 25,00 R$ 100,00 

Sofá 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

Tapete de entrada 1 R$ 450,00 R$ 450,00 

Tapete interno 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Lustre 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 

Quadros 10 R$ 0,00 R$ 0,00 

Mesa de atendimento recepção 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

TV 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

Geladeira 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Armário de funcionários 1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Microondas 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Purificador de agua  1 R$ 200,00 R$ 200,00 

Mesa de escritório 5 R$ 150,00 R$ 750,00 

Lixeiras 12 R$ 13,50 R$ 162,00 

Mural 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

Alarme e segurança 
 

TOTAL R$ 6.210,00 

Dvr 16 portas 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Câmera de segurança 16 R$ 80,00 R$ 1.280,00 
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Central de alarme 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Sensor externo 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

Sensor interno 4 R$ 60,00 R$ 240,00 

Barreira de presença 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Mão de obra 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Troca do segredo das chaves 6 R$ 20,00 R$ 120,00 

Extintor 4 R$ 130,00 R$ 520,00 

Sala de estudo 
 

TOTAL R$ 6.100,00 

Cadeira de Escritório  30 R$ 150,00 R$ 4.500,00 

Mesa  2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

 

A fachada do imóvel é como na figura a seguir: 

 

Figura 23 – FACHADA 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

A seguir, é possível visualizar o layout das instalações da Yan-zhi, divida em 

subsolo, térreo e 1º andar: 
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Figura 24 – LAYOUT SUBSOLO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

 

Figura 25 – LAYOUT TÉRREO 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

Figura 26 – LAYOUT 1º ANDAR 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 
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3.4.2 Ciclo e Processos de Serviços 

Segundo Harrigton (1993, p. 10 apud SAIDELLES, 2013) “processo é qualquer 

atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um 

cliente interno ou externo, os processos fazem uso dos recursos da organização para gerar 

resultados concretos”.  

 A eficiência no desempenho do processo de serviços é um fator imprescindível para 

novos negócios. Para acompanhar a competitividade e crescer no mercado a Yan-zhi busca a 

qualidade e excelência nos seus serviços desde o primeiro contato com o potencial aluno até a 

conclusão do curso.  

A figura abaixo representa o mapa de serviços prestados pela Yan-zhi, e os momentos 

de verdade. 

Figura 27 – PROCESSOS DE SERVIÇO 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

•Fornecer informações ao aluno potencial;

•Verificar valores, turmas e horários disponíveis.

Potencial aluno chega na escola 
solicitando informações

•Solicitar informações necessárias para matrícula;

•Cadastrar aluno em sistema interno;

•Solicitar pagamento ao aluno;

•Gerar boleto ou utilizar maquineta de cartão;

•Entregar comprovante de matrícula e de pagamento;

• Informar que contrato será entregue no 1º dia de aula. 

Aluno faz matrícula

•Gerar contrato;

•Solicitar assinatura da responsável legal;

•Cadastrar aluno na turma disponível;

•Fazer pedido de material didático;

Pós matrícula

• Informar ao aluno a turma da qual fará parte;

•Organizar recursos a serem utilizados durante as aulas;

•Entregar contrato assinado;

•Entregar material didático.

Aluno inicia as aulas

•Professor aplica e corrige provas;

•Professor lança notas em sistema;

•Professor informa ao aluno se o mesmo foi aprovado;

•Segue o mesmo fluxo nos próximos 8 semestres.

Aluno faz prova oral e escrita

• Informar ao aluno data de entrega do Certificado;

•Providenciar confecção de Certificado, junto a empresa do 
ramo de design gráfico. 

Aluno conclui o curso
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Segundo Vecchi (2013) o termo momentos de verdade: 

Foi criado por Jan Carlson, presidente da Scandinavian Airline Systens (SAS) para 

demonstrar aos seus funcionários que todo contato entre clientes e um dos aspectos 

da companhia era um momento de verdade. Carlson afirma que nesses rápidos 

encontros o cliente toma uma decisão sobre a qualidade dos serviços e sobre a 

qualidade do produto oferecido. 

 

O ciclo de serviços é utilizado para identificar os momentos de verdade em relação ao 

serviço prestado por uma organização, no ponto de vista do cliente. 

 

3.4.3 Tecnologia 
 

A tecnologia se inova quase que diariamente e faz parte do dia a dia das pessoas. 

Para acompanhar esse momento, e se inserir no dia a dia dos alunos, a Yan-zhi utilizará a 

tecnologia como uma ferramenta de entrega do seu serviço.    

Dentro do contexto operacional da Yan-zhi, será necessário contar com sistema 

integrado para gestão de negócios e rede estruturada, gestão de rede terceirizada e backup 

diário, ambiente virtual para alunos. As descrições das exigências de tecnologia necessárias 

para a Yan-zhi serão detalhadas no Plano de Informática. 

 

3.4.4 Indicadores de Desempenho 

Os Indicadores de Desempenho são parte integrante da gestão da uma empresa, 

através deles é possível avaliar se os objetivos estão sendo alcançados, identificar pontos de 

melhorias e realizar correções necessárias. 

A Yan-zhi optou por utilizar algumas métricas bem simples, seguindo 

exclusivamente os cinco maiores objetivos do desempenho: 

Qualidade: na perspectiva do cliente, comparar o nível de satisfação e reclamações, 

desde o primeiro contato até a conclusão do curso;  

Velocidade: controlar o tempo de resposta para o cliente externo e interno. Controlar 

também o tempo de resposta do aluno para a escola, visando se manter lembrada, na busca de 

realizar novas matrículas; 

Confiabilidade: atuar de acordo com o prometido para o cliente/aluno no momento 

da matrícula e apresentação do serviço. Cumprir compromissos com clientes internos e 

externos afim de consolidar a Yan-zhi no mercado;  
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   Flexibilidade: adaptação do professor à empresa contratante na modalidade In 

Company; flexibilidade de planos In Company e na opção individual, visando atender a 

expectativa do cliente no menor tempo possível. 

 

 

3.4.5 Capacidade de Atendimento 

A infraestrutura da Yan-zhi permite atender 156 alunos por dia de segunda a sexta-

feira, distribuídos no período das 08:00 às 22:00 horas. E 52 alunos aos sábados, no período 

das 08:00 às 18:00. Logo, sua capacidade máxima de atendimento, com duas turmas 

disponíveis e dois alunos com aula individual, será de 364 alunos mensais. 

 

Figura 28 – CAPACIDADE MÁXIMA DE ATENDIMENTO 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Para os contratos de In Company a capacidade máxima, contando inicialmente com 

um professor, será de 45 atendimentos mensais, sendo que as aulas podem ser adequadas no 

período da manhã, tarde ou noite. 

 

3.4.6 Previsão de Demanda 

 

A previsão de demanda da Yan-zhi foi realizada por semestre, para o período de cinco 

anos, considerando as desistências, de em média 50%.    
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Figura 29 – PREVISÃO DE DEMANDA 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

 

3.4.7 Análise de Riscos e Plano de Contingência 

 

Segundo Raza (2005), um plano de contingência é uma ação preventiva, que visa 

prover a empresa de procedimentos, controles, responsabilidades e regras, permitindo a 

continuidade das operações de suas áreas de negócio após eventuais ocorrências que 

impossibilitem a utilização parcial ou total.  

A Yan-zhi irá definir um plano de contingência com ações a serem adotadas em caso 

de emergências e contratempos conforme o quadro a seguir. 

 

Figura 30 – RISCOS E PLANO DE CONTINGÊNCIA 

RISCOS CONTINGÊNCIA 

TEMPO DE 

SUPRIMENTO 

AUTÔNOMO 

Iluminação Luz de emergência Duas horas 

Incêndio Extintores, alarmes e sinalização de saída Imediato 

Problemas jurídicos Consultoria jurídica Imediato 

Baixa captação de alunos Não abrirá turma se não atingir quantidade mínima Um semestre 

Falta de professores Contrato intermitente de professor substituto  Variável 

Desligamento de 

professores 

Manter banco de dados de professores de 

mandarim atualizado 
30 dias 

Dificuldade para 

contratar professores 

Treinamento de novos professores que já falam 

mandarim 
30 dias 

Plataforma digital 

inoperante 
Contatar empresa responsável pelo sistema Variável 

Baixa demanda 

Plano B – Cobrar material didático separadamente 

Plano C – Baixa de preço 

Plano D – Abertura turma KIDS 

Variável 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

Os itens listados acima são fatores incontroláveis ou de força maior, e para cada um a 

Yan-zhi utilizará um plano alternativo, visando minimizar os efeitos para os alunos.  
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3.5 PLANO ADMINISTRATIVO 
 

Santos (2010) define que Recursos Humanos “é um conjunto de princípios 

estratégicos e técnicos que contribuiu para atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver o 

patrimônio humano de qualquer organização”. 

A Yan-zhi contará com dois colaboradores, inicialmente não há necessidade de 

implantar um programa de cargos e salarios. No entanto, utilizará os pilares de conhecimento 

e competências, e treinamento e desenvolvimento, buscando o aprimoramento técnico e 

motivação profissional para seus funcionários. Pois, entendemos que tal ação reflete na 

qualidade do serviço prestado e satisfação do cliente. 

 No futuro, com a possibilidade de expansão no negócio, serão adotadas outras 

práticas da política de Recursos Humanos.  

  

3.6 PLANO DE INFORMÁTICA 

Inicialmente haverá 10 computadores na sede da Yan-zhi, sendo 3 para as sócias, 1 

para a recepcionista, 2 para as salas de aula de turmas, 2 para os alunos individuais, e 2 a 

disposição dos alunos e reuniões. As salas de aula contarão com a Lousa Interativa Smart 

Board, tecnologia que permite maior interação dos alunos. 

A Yan-zhi possuirá o software Etutore, que conta com controle de frequência, controle 

e avaliação de notas, envio de materiais de estudo, atividades online auto corrigíveis, 

financeiro e geração de boletos. Para o pleno funcionamento, é necessário treinamento dos 

usuários e a manutenção do sistema (ETUTORE, 2017). 

 

3.7 PLANO FINANCEIRO 

 

O Plano Financeiro é uma ferramenta de gestão adotada pela organização para nortear 

as tomadas de decisões e as estratégias utilizadas sobre investimentos e mecanismos de 

controle orçamentário. 

O plano financeiro deve apresentar como a Yan-zhi se comportará ao longo do tempo 

do ponto de vista financeiro, descrições e cenários, pressupostos críticos, situação histórica, 

fluxo de caixa, análise do investimento, demonstrativo de resultados, projeções de balanços e 

outros indicadores.  
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Conforme Dornelas (2005, p. 64), é importante que se faça uma criteriosa análise das 

reais possibilidades de retorno econômico do empreendimento, pois não adianta simplesmente 

ser líder de mercado se o retorno financeiro não compensar o esforço empreendido.  

  

 

3.7.1 Análise do Investimento 

 

Para abertura de um novo negócio é necessário realizar investimentos em móveis, 

pessoas, tecnologias, pessoas, instalação, segurança, etc. É importante que se projetem os 

custos fixos e variáveis incorridos na empresa. Com base nos dados coletados para a 

implantação de um novo empreendimento, é fundamental simular uma análise de viabilidade 

e rentabilidade do projeto.   

Os indicadores recomendados a análise do investimento inicial são o TIR, VPL e 

Payback. As utilizações destes métodos em conjunto confirma-se o projeto da Yan-zhi é 

viável e rentável, conforme  

Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 da TIR, VPL e Payback, respectivamente.  

  

3.7.2 TIR – Taxa Interna de Retorno 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é o método mais utilizado para tomar decisão de 

aceitar ou rejeitar o projeto. Se a TIR for maior que o custo de capital, se aceita o projeto; se 

for menor, rejeita-se o projeto. 

Segundo Gitman (2010, p. 371), a TIR é conhecida também como taxa de desconto do 

fluxo de caixa. É uma taxa de juros implícita numa série de pagamentos (saídas) e 

recebimentos (entradas), que tem a função de descontar um valor futuro ou aplicar o fator de 

juros sobre um valor presente, conforme o caso, para “trazer” ou “levar” cada valor do fluxo 

de caixa para uma data focal. A soma das saídas deve ser igual à soma das entradas, em valor 

da data focal, para se anularem.  

Para Assaf Neto e Lima (2014, p. 185), a Taxa Interna de Retorno é uma taxa que 

expressa a rentabilidade periódica ponderada geometricamente, de acordo com critério de 

juros composto. Geralmente, segundo Braga  (1989, p. 290), a TIR é definida para períodos 

anuais. 
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Ao realizar o cálculo da TIR da Yan-zhi, utilizou-se soma de taxas média anual, que 

são: 7,5% da Taxa Selic, 2,59% do Risco Brasil (JP MORGAN apud IPEADATA, 2017), e 

10% do Risco dos Sócios no novo empreendimento, totalizando a 20,09% a.a. 

 

 

Tabela 9 – CÁLCULO DA TIR DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

INVESTIMENTO ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

300.000,00 -102.408,22 215.291,58 245.149,11 357.564,50 480.654,21 

TIR = 40,9792% 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

 

3.7.3 VPL – Valor Presente Líquido 

 

De acordo com Gitman (2010, p. 369), o Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica 

sofisticada de orçamento de capital. É calculado subtraindo-se o investimento inicial do valor 

presente das entradas de caixa do projeto, sendo estas descontadas a taxa de custo de capital 

da empresa. E para Hoji (2004, p. 94), o VPL é a soma das entradas e saídas de um fluxo de 

caixa na data inicial. 

Quando aos critérios de decisão de aceitação-rejeição, se o VPL for maior que zero, 

significa que a empresa terá o retorno maior do que o custo de seu capital, isto é as entradas 

(futuras) transformadas para o presente são maiores que as saídas de caixas, pois o projeto é 

aceitável; Caso o contrário, o VPL for menor que zero, indica que as entradas serão menores 

que as saídas de caixa, o projeto trará prejuízo, é preciso rejeitá-lo ou readequá-lo. 

No caso do VPL da Yan-zhi, foi considerada a taxa de 20,09% a.a., conforme 

explanado no cálculo da TIR. 

 

 

Tabela 10 – CÁLCULO DO VPL DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

INVESTIMENTO ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

300.000,00 -102.408,22 215.291,58 245.149,11 357.564,50 480.654,21 

VPL = 269.919,42 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 
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3.7.4 Payback 

 

Gitman (2010, p. 366), afirma que o método Payback (prazo de retorno) é o prazo 

exigido para que uma empresa recupere o investimento inicial em um projeto, calculado com 

base em suas entradas de caixa. O método resume, quando o período de Payback for menor 

do que o período máximo aceitável de Payback, o projeto é aceitável, caso contrário, rejeitá-

lo. 

Segundo Braga (1989, p. 283), quanto mais amplo for o horizonte de tempo 

considerado, maior será o grau de incerteza nas previsões. Deste modo, propostas de 

investimento com menor prazo de retorno apresentam maior liquidez e, consequentemente, 

menor risco.  

Ao Payback da Yan-zhi, aplicou-se 20,09% a.a, são dois anos e nove meses, isto é, a 

empresa começará lucrar a partir do 34° mês de exercício. A empresa acumulará o lucro 

líquido já nos primeiros trinta e três meses, chegando ao valor de investimento inicial (total). 

 

Tabela 11 – CÁLCULO DO PAYBACK PARA CINCOS PRIMEIROS ANOS 

  Valor Saldo 

Investimento 300.000,00 -300.000,00 

Ano I -102.408,22 - 402.408,22 

Ano II 215.291,58 -187.116,64 

Ano III 245.149,11 58.032,47 

Ano IV 357.564,50 415.596,97 

Ano V 480.654,21 896.251,18 

Payback = 2 anos e 9 meses 
  Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

 

3.7.5 Projeção do Fluxo de Caixa 

Para Hoji (2004, p. 88), o fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas e 

saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída 

e pelo menos uma entrada (ou vice-versa). 

Os custos financeiros podem representar a fatia significativa da receita operacional, 

pois o fluxo de caixa é uma ferramenta primordial e a projeção do fluxo de caixa deve ser 

sistematicamente revisada e atualizada. Uma vez que melhor for à previsibilidade a projeção 

de fluxo da caixa, melhor será a maximização dos recursos financeiros. (HOJI, 2004) 
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A tabela a seguir apresenta a projeção do Fluxo de Caixa dos cinco primeiros anos da 

escola:  

 

Tabela 12 – PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA CINCOS PRIMEIROS ANOS 

Descrição   ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

TOTAL ENTRADA 411.713,87 1.010.356,08 1.251.864,90 1.526.392,24 1.292.013,15 

Receita de Vendas / Serviços 399.129,20 964.562,23 1.176.380,80 1.407.455,60 1.63830,40 

Receitas Financeiras 12.584,67 45.793,84 75.484,10 118.936,64 176.890,95 

Capital Próprio Investido na Empresa 
    

TOTAL SAÍDA (514.122,09) (795.064,49) (1.006.715,79) (1.168.827,74) (1.334.857,14) 

DESPESAS com PESSOAL (118.514,98) (308.094,72) (445.729,92) (583.365,12) (693.473,28) 

Pessoal Produção (45.640,00) (194.400,00) (302.400,00) (410.400,00) (496.800,00) 

Pessoal Administrativo e de Apoio (14.400,00) (14.400,00) (14.400,00) (14.400,00) (14.400,00) 

Autônomos 
 

(42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) 

Encargos Sociais (16.474,98) (57.294,72) (86.929,92) (116.565,12) (140.273,28) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (223.404,00) (223.404,00) (223.404,00) (223.404,00) (223.404,00) 

Aluguéis, Condomínios e IPTU (144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) 

Marketing e Publicidade (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) 

Seguros 
 

(17.496,00) (17.496,00) (17.496,00) (17.496,00) (17.496,00) 

Água, Luz e Telefone (16.800,00) (16.800,00) (16.800,00) (16.800,00) (16.800,00) 

Outras Despesas (3.108,00) (3.108,00) (3.108,00) (3.108,00) (3.108,00) 

INVESTIMENTOS (12.435,80) (13.485,80) (41.637,80) (17.897,80) (19.297,72) 

Obras Civis 
 

(128,00) (128,00) (5.128,00) (128,00) (128,00) 

Instalações 
 

(5.646,60) (5.646,60) (14.446,60) (6.446,60) (6.446,60) 

Móveis e Utensílios (2.331,20) (2.331,20) (15.531,20) (3.531,20) (3.531,20) 

Softwares 
 

(4.330,00) (5.380,00) (6.532,00) (7.792,00) (9.191,92) 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (85.247,31) (175.559,97) (221.424,07) (269.640,82) (324.162,14) 

Impostos a Pagar (60.447,07) (116.058,37) (145.072,96) (174.087,55) (203.102,15) 

Provisão para Imposto de Renda (24.800,25) (59.01,60) (76.351,11) (95.553,26) (121.059,99) 

DIVIDENDOS (74.520,00) (74.520,00) (74.520,00) (74.520,00) (74.520,00) 

FLUXO DO PERÍODO (102.408,22) 215.291,58 245.149,11 357.564,50 480.654,21 

SALDO ACUMULADO DE 

CAIXA 
112.913,78 328.205,36 573.354,47 930.918,97 1.411.573,18 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Até 31 de dezembro de 2021 (quarto ano de investimento), o negócio acumulará        

R$ 357.564,50 de fluxo da caixa anual, pois o valor supera o investimento inicial de             

R$ 300.000,00, antevendo a lucratividade do empreendimento.   

 

3.7.6 Projeção Balanço Patrimonial 

O balanço patrimonial, segundo Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p.44), é uma 

demonstração financeira estática e sintética que apresenta os bens, direitos, obrigações e o 

capital pertencente aos proprietários da empresa.  
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O balanço patrimonial disponibiliza acompanhar todo o fluxo e movimentação de 

dinheiro dentro da empresa, permitindo identificar as informações de forma eficaz, podendo 

ser utilizado como um meio de controle e principalmente um instrumento para tomada de 

decisões. 

A Tabela 13 demonstra o Balanço Patrimonial dos cinco primeiros anos de operações do 

empreendimento. Até 31 de dezembro de 2019, somará R$ 58.969,48 de lucro acumulado.  

Tabela 13 – PROJEÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

Exercício Findo em:  Dez-2018 Dez-2019 Dez-2020 Dez-2021 Dez-2022 

ATIVO 
     

Ativo Circulante 
     

Caixa e Bancos 137.714,02 354.055,61 603.046,72 965.323,21 1.451.647,75 

Duplicatas a Receber 126.040,80 43.764,17 84.027,20 105.034,00 126.040,80 

Total Ativo Circulante 263.754,82 397.819,78 687.073,92 1.070.357,21 1.577.688,55 

Ativo Realizável a Longo Prazo 
     

Investimentos - - - - - 

Imobilizado 88.278,00 91.878,00 120.838,00 125.188,00 129.979,60 

(-) Depreciação Acumulada (8.835,80) (18.721,60) (31.399,40) (44.947,20) (59.453,32) 

Total Ativo Realizável a Longo Prazo 79.442,20 73.156,40 89.438,60 80.240,80 70.526,28 

ATIVO TOTAL 343.197,02 470.976,18 776.512,52 1.150.598,01 1.648.214,83 

  
     

PASSIVO - - - - - 

Passivo Circulante 
     

Salários e Encargos a Pagar 11.707,14 25.674,56 37.144,16 48.613,76 57.789,44 

Impostos & Taxas 24.800,25 69.173,13 88.440,53 110.060,56 137.985,17 

Fornecedores - - - - - 

Contas a Pagar 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 

Empréstimos e Financiamentos - - - - - 

Outros 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 

Total Passivo Circulante 53.666,38 112.006,69 142.743,69 175.833,32 212.933,61 

Patrimônio Líquido 
     

Capital Social 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Reservas de Capital - - - - - 

Lucros/Prejuízos Acumulados (10.469,36) 58.969,48 333.768,83 674.764,69 1.135.281,22 

Total Patrimônio Líquido 289.530,64 358.969,48 633.768,83 974.764,69 1.435.281,22 

PASSIVO TOTAL 343.197,02 470.967,18 776.512,52 1.150.598,01 1.648.214,83 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

3.7.7 Projeção dos Resultados 

A Projeção dos Resultados é um método do planejamento para acompanhar o 

desenvolvimento de uma empresa. O empreendedor poderia projetar, através dos dados da 

projeção dos resultados, as estimativas de crescimento ou redução de investimento, 

rendimento, endividamento e outras informações de um determinado período (BRAGA, 1989 

& HOJI, 2004). 
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A tabela a seguir evidencia as projeções de Demonstrativo de Resultados para os cinco 

primeiros anos de operações da Yan-zhi: 

 

Tabela 14 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA OS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

Descrição  ANO I  ANO II  ANO III  ANO IV  ANO V 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 525.170,00 1.008.326,40 1.260.408,00 1.512.489,60 1.764.571,20 

(-) Deduções Impostos - 60.447,07 -116.058,37 - 145.072,96 -174.087,55 -203.102,15 

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 464.722,93 892.268,03 1.115.335,04 1.338.402,05 1.561.469,05 

(-) Custo de Produção -58.163,62 -247.743,36 -385.378,56 -523.013,76 -633.121,92 

Pessoal da Produção -58.163,62 -247.743,36 -385.378,56 -523.013,76 -633.121,92 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 406.559,32 644.524,67 729.956,48 815.388,29 928.347,13 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -292.591,16 -293641,16 -296.433,16 -297.303,16 -298.261,48 

Despesas Administrativas -204.351,36 -204.351,36 -204.351,36 -204.351,36 -204.351,36 

Pessoal da Administração & Terceirização -60.351,36 -60.351,36 -60.351,36 -60.351,36 -60.351,36 

Aluguéis, Condomínios e IPTU -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 -144.000,00 

Despesas de Vendas e Marketing -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 

Despesas Gerais -37.404,00 -37.404,00 -37.404,00 -37.404,00 -37.404,00 

Depreciação Acumulada -8.835,80 -9.885,80 -12.677,80 -13.547,80 -14.506,12 

RESULTADO OPERACIONAL 113.968,16 350.883,51 433.523,32 518.085,13 630.085,65 

Receitas Financeiras 12.584,67 45.793,84 75.484,10 118.936,64 176.980,95 

RESULTADO TRIBUTÁVEL 126.552,82 396.677,35 509.007,42 637.021,76 807.066,60 

(-) Imposto sobre Lucro - 24.800,25 - 59.501,60 - 76.351,11 - 95.553,26 - 121.059,99 

LUCRO LÍQUIDO 101.752,58 337.175,75 432.656,31 541.468,50 686.006,61 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 
 

3.7.8 Análise Contábil 

 

A análise das demonstrações contábeis consiste as técnicas que elaborar estruturação, 

comparação, decomposição e interpretação dos demonstrativos financeiros da organização. A 

fim de transformar os dados apurados das demonstrações/relatórios em informações úteis para 

auxiliar a tomada de decisões. 

Na análise contábil são avaliados os índices de liquidez, de endividamento, de 

imobilização e de rentabilidade. 

 

3.7.8.1 Índices de Liquidez          

Os índices de liquidez demonstram a capacidade de pagamento da empresa frente a 

suas obrigações, possuem grande importância para a administração da continuidade e 
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melhoria da empresa, as variações destes índices devem ser analisadas para uma eventual 

adaptação e tomada de decisões.  

Os dados para o cálculo destes índices são retidos exclusivamente do Balanço 

Patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da entidade, obter 

atualizações periódicas de informações (MARION, 2012).    

 

3.7.8.1.1 Liquidez Geral          

Este índice é utilizado para se verificar a saúde financeira a curto e a longo prazo da 

empresa, através da comparação do Ativo Circulante  mais o Realizável a Longo Prazo, com o 

Passivo Circulante  mais o Exigível a Longo Prazo. É um indicador que simula que se a 

empresa fosse encerrar suas atividades neste momento, teria ou não condições de honrar seus 

compromissos com suas disponibilidades mais os seus realizáveis a curto e a longo prazos, 

sem precisar utilizar o seu Ativo Permanente. Liquidez Geral leva em consideração a situação 

em longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.  

(MARION, 2012) 

Sendo assim, levando em consideração os dados da Tabela 13 (projeção de balanço 

patrimonial), a Yan-zhi não apresentará problemas de liquidez geral nos primeiros cinco anos 

do projeto: 

 
 

Tabela 15 – LIQUIDEZ GERAL DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

 
 

    
     
 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

          

3.7.8.1.2 Liquidez Corrente          

Este índice reflete a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo, ele nasce da 

confrontação de quanto à empresa há no ativo circulante com as dívidas existentes no passivo 

  
LIQUIDEZ GERAL 

  

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

6,40 4,20 5,44 6,54 7,74 
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circulante, ou seja, se a empresa possui recursos suficientes no ativo circulante para cobrir 

suas dívidas de curto prazo. 

Quando a Liquidez Corrente (LC) for maior que um, sinal de que folga no disponível 

para uma possível liquidação das obrigações; for igual a um, os valores do direito e 

obrigações a curto prazo são equivalentes; e quando for menos que a um, alerta que não tem o 

recuso suficiente para pagar os compromissos num eventual imprevisto (MARION, 2012). 

 Segundo Marion (2012), a fórmula da liquidez Corrente é: Índice de LC = AC/PC. 

 

 

Tabela 16 – LIQUIDEZ CORRENTE DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

 

                         

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Os resultados dos cálculos dos cinco primeiros anos são maior que um, isto demonstra 

folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações, significa que a empresa 

estará financeiramente saudável. 

 
          

3.7.8.2 Índices de Rentabilidade         

Os índices de rentabilidade relacionam, de forma quantitativa, variáveis das 

demonstrações contábeis, de modo a auxiliar nas análises gerenciais da empresa (PRATES, 

2017). 

 

 

3.7.8.2.1 Margem Líquida          

Utiliza-se este índice para avaliar a desempenho de resultado (lucro ou prejuízo) sobre 

a receita. Evidentemente, quanto maior o índice (se positivo), melhor a margem. É um índice 

fundamental de analise de investimento no ponto de vista de acionistas.   

  

  
LIQUIDEZ CORRENTE 

  

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

4,91 3,55 4,81 6,09 7,41 
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A fórmula:  

Figura 31 – FÓRMULA MARGEM LÍQUIDA 

 
Fonte: MARION (2012). Adaptado pela equipe. 

 

Sendo: 

 Lucro Líquido – resultado líquido apurado após pagamento de impostos e despesas 

financeiras; 

 Vendas – refere-se as vendas da empresa, líquidas de impostos sobre vendas, 

abatimentos e devolução. 

 Intervalo da medida – O valor das vendas é positivo. Além disto, o lucro é menor, em 

números absolutos, que as vendas, sendo positivo ou não. Assim, o intervalo do índice 

pode variar entre -100% a 100%. Existem alguns poucos casos onde este intervalo 

pode ser maior em razão do prejuízo da empresa. 

 

 
Tabela 17 - MARGEM LÍQUIDA DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

MARGEM LÍQUIDA 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

0% 38% 39% 40% 44% 
Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

Somente no primeiro ano da operação, Yan-zhi apresentará a margem 0% 

(contabilmente), não terá o lucro. Começará no segundo ano (2019) com a margem líquida de 

38%, e a média de margem líquida projetada de 2019 a 2022 é de 40,25%, há um constante 

crescimento de 1% ou mais anual, demonstra-se que Yan-zhi possui índice de margem líquida 

atraente. 

 
 

3.7.8.2.2 Rentabilidade do Ativo        

  

A rentabilidade do ativo é calculada quando se deseja ter uma ideia da lucratividade do 

empreendimento como um todo, venham de onde vierem os recursos, admitindo-se as 

aplicações realizadas. 
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A fórmula:  

Figura 32 – FÓRMULA RENTABILIDADE DO ATIVO 

 
Fonte: MARION (2012). Adaptado pela equipe. 

 

Este indicador mede quanto à empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 de 

investimento total, por isso, é visto como uma medida de potencial de geração de lucro da 

parte da empresa.  

Tabela 18 – MAGEM LÍDUIDA DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

RENTABILIDADE DO ATIVO 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

0% 13% 43% 59% 69% 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

 

No caso da Yan-zhi, pode-se dizer que para cada R$ 100,00 investidos terá o ganho de 

R$ 13,00, ou 13% a partir do segundo ano de exercício. O maior lucro acontecerá no quinto 

ano da projeção, a cada R$ 100,00 aplicado obterá o lucro de 69%, ou retorno de 169 reais. 

 

        

3.7.9 DRE e EBITDA 

 

A sigla EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), em 

português significa o lucro antes dos juros, impostos sobre o lucro, depreciações e 

amortizações, também chamado de Lucro Operacional Ajustado, consiste no potencial de 

caixa gerado pelos ativos operacionais (GITMAN, 2010). 

O EBITDA concentra informação no operacional e na capacidade da empresa em 

gerar caixa, indica a tendência de lucros da atividade principal da empresa, permitindo tomada 

de decisões embasadas. 

A seguir, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o EBITDA: 
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Tabela 19 – DRE DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

RECEITA B. 525.170,00 1.008.326,40 1.260.408,00 1.512.489,60 1.764.571,20 

(-) Deduções Impostos (60.447,07) (116.058,37) (145.072,96) (174.087,55) (203.102,15) 

RECEITA L. 464.722,93 892.268,03 1.115.335,04 1.338.402,05 1.561.469,05 

(-) Custo de Produção (58.163,62) (247.743,36) (385.378,56) (523.013,76) (633.121,92) 

Pessoal da Produção (58.163,62) (247.743,36) (385.378,56) (523.013,76) (633.121,92) 

MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO 
406.559,32 644.524,67 729.956,48 815.388,29 928.347,13 

(-) DESPESAS 

OPERACIONAIS 
(292.591,16) (293.641,16) (296.433,16) (297.303,16) (298.261,48) 

Despesas 

Administrativas 
(204.351,36) (204.351,36) (204.351,36) (204.351,36) (204.351,36) 

Pessoal da 

Administração & 

Terceirização 

(60.351,36) (60.351,36) (60.351,36) (60.351,36) (60.351,36) 

Aluguéis, 

Condomínios e IPTU 
(144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) (144.000,00) 

Despesas de Vendas e 

Marketing 
(42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) (42.000,00) 

Despesas Gerais (37.404,00) (37.404,00) (37.404,00) (37.404,00) (37.404,00) 

Depreciação 

Acumulada 
(8.835,80) (9.885,80) (12.677,80) (13.547,80) (14.506,12) 

RESULTADO 

OPERACIONAL 
113.968,16 350.883,51 433.523,32 630.085,65 2.046.545,77 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Tabela 20 – EBITDA DOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

EBITDA 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

113.968,16 350.883,51 433.523,32 518.085,13 630.085,65 

21,70% 34,80% 34,40% 34,25% 35,71% 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

A margem do EBITDA do primeiro ano da projeção é de 21,70%, entretanto deterá 

um aumento de 60% para segundo ano, para 34,8%. Apesar da margem não significativa do 

ano 2018, a média da margem do EBITDA de 2019 a 2022 manter nas 34,79%, o que 

reconfirma a saúde financeira, comprovando planejamento e gestão eficaz. 

 

3.7.10 Ponto de Equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio, ou Break-even point, é um indicador de segurança do negócio, 

medir o nível de operações necessário para cobrir todos os custos e para avaliar a 

lucratividade associada ao vários níveis de vendas. O Break-even point é uma ferramenta 

importante a qualquer empresa, além de facilitar a análise de viabilidade de um 
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empreendimento, também permite o controle dos resultados, eliminando a possibilidade de 

prejuízo em sua operação (MARION, 2012). 

Tabela 21 - PONTO DE EQUILÍBRIO PARA CINCOS PRIMEIROS ANOS 

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Receita Bruta Total 525.170,00 1.008.326,40 1.260.408,00 1.512.489,60 1.764.571,20 

Despesas de Produção (58.163,62) (247.743,36) (385.378,56) (523.013,76) (633.121,92) 

Comissão sobre Vendas - - - - - 

Impostos sobre Vendas (60.447,07) (116.058,37) (145.072,96) (174.087,55) (203.102,15) 

Margem de Contribuição 

Global 
77,41% 63,92% 57,91% 53,91% 52,61% 

Despesas Administrativas 353.038,23 409.699,53 441.506,12 471.390,71 501.363,63 

PONTO DE EQUILÍBRIO 456.034,53 640.954,29 762.343,87 874.397,59 952.975,22 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Conforme a tabela acima, o ponto de equilíbrio da Receita sobre Custos fixo e variável 

dos primeiros cinco anos da Yan-zhi varia conforme o aumento da demanda projetada. No 

primeiro ano é de R$ 456.034,53, isto é, a escola terá que manter 42 alunos efetivos (previsto 

na demanda, conforme  

 

 

 

Figura 29) na modalidade In Loco Turma (R$ 9.588,00 anual/aluno), e conservará 

quatro alunos matriculados (não projetado) na In Loco Individual (R$ 16.788,00 anual/aluno) 

para cobrir as despesas em 2018. No entanto, este cenário é irrealizável no contexto do 

primeiro ano da projeção, isto é, a demanda não alcançará o ponto de equilíbrio em 2018, 

ficará no prejuízo.  

A Yan-zhi começará a, somente no segundo ano, atingir o ponto de equilíbrio, tendo 

67 alunos matriculados somente na modalidade In Loco Turma. Uma vez que tal modalidade 

representa o maior faturamento, conforme a Erro! Fonte de referência não encontrada. 

(Rateio), com 80, 92 e 100 alunos matriculados In Loco Turma em 2020, 2021 e 2022, 

respectivamente, a Yan-zhi conseguirá pagar os custos (fixos e variáveis), considerando 

procura zero das modalidades In Loco Individual e In Company. 

 

3.7.11 Tributos, Impostos e Taxas 
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A Yan-zhi adotará como regime tributário o Simples Nacional, por enquadrar-se no 

conceito da microempresa, com a receita bruta anual menor ou igual a R$ 4.800.000,00. 

(PLANALTO, 2016).  

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, o Simples Nacional implica o 

recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação – DAS, abrangendo os 

tributos como: Imposto sobre a Renda de Pessoal Jurídica-IRPJ; Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL; Contribuição pra Financiamento da Seguridade Social - COFINS; 

Programa Integração Social – PIS; Previdência Social – INSS; Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e 

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza- ISS (RECEITA FEDERAL, 2017). 

 

3.7.12 Investimentos Iniciais 

 

Para Hoji (2004, p. 175) “os investimentos podem ser temporários ou permanentes. 

O orçamento de capital é um conjunto de procedimentos, compostos de métodos e técnicas 

que permitem avaliar e selecionar investimentos de longo prazo”. 

   Para o cálculo do investimento inicial foram consideradas todas as necessidades pré-

operacionais, conforme o item 0 (Investimento iniciais em Instalações) e também, outras 

despesas essenciais para abertura da empresa incluindo o custo fixo mensal.  As três 

desenvolvedoras desse Plano de Negócios são as sócias da Yan-zhi, cada uma disponibilizará 

cem mil reais como investimento inicial, projetando as operações durante os cinco primeiros 

anos.  Os valores são todos os gastos investidos na montagem da infraestrutura e melhoria da 

Escola, nas aquisições de bens móveis e imóveis. 

 

3.7.13 Mão de Obra, Terceirização e Pró-labore 

 

Na tabela a seguir calcula-se o custo anual com mão de obra, terceirizações e pró-

labore: 

Tabela 22 – CUSTOS DE PESSOAL NOS CINCOS PRIMEIROS ANOS 

 Descrição   TOTAL 

ANO I 

TOTAL 

ANO II 

TOTAL 

ANO III 

TOTAL 

ANO IV 

TOTAL 

ANO V 

A TOTAL 

PROFESSORES 

   R$         

58.163,62  

 R$             

247.743,36  

 R$             

385.378,56  

 R$             

523.013,76  

 R$             

633.121,92  

A1 DESCRIÇÃO 

PROFESSORES 

   R$         

45.640,00  

 R$             

194.400,00  

 R$             

302.400,00  

 R$             

410.400,00  

 R$             

496.800,00  
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A2 Encargos Sociais - 

Professores 

   R$         

12.523,62  

 R$              

53.343,36  

 R$              

82.978,56  

 R$             

112.613,76  

 R$             

136.321,92  

         

B TOTAL PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO & 

TERCEIRIZAÇÂO 

 R$         

60.351,36  

 R$              

60.351,36  

 R$              

60.351,36  

 R$              

60.351,36  

 R$              

60.351,36  

B1 DESCRIÇÃO 

PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO 

   R$         

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 % Encargos sobre Total de Pessoal 

da Administração 

23,86% 23,86% 23,86% 23,86% 23,86% 

B1.1 PESSOAL DA 

ADMINISTRAÇÃO 
             R$         

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

 R$              

14.400,00  

B2 Encargos Sociais - 

Pessoal da 

Administração 

   R$           

3.951,36  

 R$                

3.951,36  

 R$                

3.951,36  

 R$                

3.951,36  

 R$                

3.951,36  

B3 TERCEIRIZAÇÃO    R$         

42.000,00  

 R$              

42.000,00  

 R$              

42.000,00  

 R$              

42.000,00  

 R$              

42.000,00  
 % Honorários 

Autônomos sobre 

Total Pessoal da 

Administração 

  

69,59% 69,59% 69,59% 69,59% 69,59% 

B3,1 Diversos              R$         

30.000,00  

 R$              

30.000,00  

 R$              

30.000,00  

 R$              

30.000,00  

 R$              

30.000,00  

B3,2 HONORÁRIOS 

CONTÁBEIS 

             R$         

12.000,00  

 R$              

12.000,00  

 R$              

12.000,00  

 R$              

12.000,00  

 R$              

12.000,00  

         

C DIVIDENDOS    R$         

74.520,00  

 R$              

74.520,00  

 R$              

74.520,00  

 R$              

74.520,00  

 R$              

74.520,00  

C1 DISTRIBUIÇÃO 

DE LUCROS 
   R$         

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

C1,1 Pró-labore                R$         

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

 R$              

64.800,00  

C2 Encargos Sociais 

sobre Dividendos 

   R$           

9.720,00  

 R$                

9.720,00  

 R$                

9.720,00  

 R$                

9.720,00  

 R$                

9.720,00  

 MÃO DE OBRA 

TOTAL 

   R$       

193.034,98  

 R$             

382.614,72  

 R$             

520.249,92  

 R$             

657.885,12  

 R$             

767.993,28  

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Pode-se observar que o custo com professores aumenta significativamente a cada ano, 

isso se deve ao fato de que os professores são remunerados conforme a hora-aula, e as turmas 

serão abertas a cada semestre. 

 

3.7.14 Rateio 

 

A Yan-zhi oferecerá três produtos, In Loco Turma, In Loco Individual e In Company, 

são modalidades diferenciadas com preços distintos. A tabela a seguir demonstra a Alocação 

de Recursos (Rateio) da receita média por cada serviço em porcentagem (%) da demanda 

prevista dos primeiros cincos anos, onde In Loco Turma corresponde a quase dois terços do 

faturamento da empresa. 

Tabela 23 - RATEIO 
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Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

4 CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como finalidade o aprimoramento da ideia de 

abertura da Yan-zhi, uma escola de idiomas focada no ensino do mandarim. Através do Plano 

de Negócios, foi possível verificar a viabilidade do conceito de negócios, conhecer o perfil 

dos clientes potenciais e suas motivações de aprendizagem, de formar a apresentar um 

conceito aplicável na sua conclusão. 

Para a contextualização foram analisados os ambientes da China e do Brasil, no Brasil 

mais especificamente a cidade de Curitiba – PR, a fim de ter maior conhecimento e 

embasamento teórico do tema. Foi analisado o setor de serviços, o qual a Yan-zhi fará parte, e 

a concorrência. E por fim, foi aplicado um questionário no qual se buscou identificar se há 

demanda para o curso de mandarim em Curitiba – PR e Região Metropolitana.   

Na fase inicial, com base em todo o estudo realizado, e principalmente no resultado da 

pesquisa, pode-se afirmar que existe demanda que justifica estabelecer uma escola de 

idiomas, com foco em mandarim, em Curitiba – PR. 

Na segunda fase foi desenvolvido o Plano de Marketing, Plano Operacional e Plano 

Financeiro, os quais deram subsídios para determinar que o projeto é financeiramente viável. 

O Plano de Marketing estabeleceu as estratégias da Yan-zhi, que visa a qualidade do 

serviço, com professores nativos, material didático oficial chinês, plataformas digitais e 

serviço In Company, a escola se diferencia dos concorrentes. 

O Plano Operacional demonstrou que a empresa pode atender 364 alunos matriculados 

em sua sede, assim como os investimentos em instalações e o ciclo e processos de serviços. 

O Plano Financeiro revelou que o retorno do investimento se dará em 33 meses, e terá 

margem líquida média de 36,8% nos primeiros cincos anos projetados, é uma empresa 

saudável, conforme o resumo financeiro a seguir: 

Produtos % 

In Loco Turma 63,90 

In Loco Individual 9,32 

In Company 26,78 

 

100,00 
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Figura 33 – RESULTADOS DO PLANO FINANCEIRO 

YAN-ZHI ESCOLA DE IDIOMAS  

RESULTADOS 

EVOLUÇÃO DAS VENDAS 
(% da capacidade total) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

10% 20% 25% 30% 35% 

    

ANÁLISE 

FINANCEIRA TMA:  20,09%     

Payback:  2 anos e 9 meses     

TIR:  40,98%         

VPL:  R$ 569.919,43 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
Caixa:  OK 112.914 328.205 573.354 930.919 1.411.573 

Balanço:  OK   

NCG:  NÃO           

Ponto de Equilíbrio R$: 456.035 640.954 762.344 874.398 952.975 

ANÁLISE CONTÁBIL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
AC 263.755 397.820 687.074 1.070.357 1.577.689 

AñC 0 0 0 0 0 

ARLP 79.442 73.156 89.439 80.241 70.526 

∑ AC 343.197 470.976 776.513 1.150.598 1.648.215 

PC 53.666 112.007 142.744 175.833 212.934 

PñC 0 0 0 0 0 

PL 289.531 358.969 633.769 974.765 1.435.281 

∑ PC 343.197 470.976 776.513 1.150.598 1.648.215 

Liquidez Geral 6,40 4,20 5,44 6,54 7,74 

Liquidez Corrente 4,91 3,55 4,81 6,09 7,41 

Liquidez Seca 4,91 3,55 4,81 6,09 7,41 

Endividamento Geral 0,16 0,24 0,18 0,15 0,13 

Imobilização do PL 0,27 0,20 0,14 0,08 0,05 

Margem Líquida 0,00 0,38 0,39 0,40 0,44 

Rentabilidade Ativo 0,00 0,13 0,43 0,59 0,69 

Rentabilidade do PL 0,00 0,16 0,53 0,69 0,79 

Margem de Contribuição 
406.559 644.525 729.956 815.388 928.347 

77,41% 63,92% 57,91% 53,91% 52,61% 

Ponto de Equilíbrio 377.952 459.387 511.848 551.477 566.925 

EBITDA 21,70% 34,80% 34,40% 34,25% 35,71% 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Os resultados encontrados são promissores. E seguindo uma linha mais conservadora, 

com menor evolução de vendas, tem-se: 
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Figura 34 – RESULTADOS CONSERVADORES DO PLANO FINANCEIRO 

YAN-ZHI ESCOLA DE IDIOMAS  

RESULTADOS CONSERVADORES 

EVOLUÇÃO DAS VENDAS 
(% da capacidade total) 

Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5 

7% 20% 25% 28% 30% 

    

ANÁLISE FINANCEIRA TMA:  20,09%     

Payback:  3 anos e 3 meses     

TIR:  23,28%         

VPL:  R$ 338.312,55 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
Caixa:  OK 4.808 226.080 460.220 719.112 970.146 

Balanço:  OK   

NCG:  SIM 228.560         

Ponto de Equilíbrio R$: 465.375 640.954 762.344 893.821 1.012.963 

ANÁLISE CONTÁBIL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
AC 93.532 259.836 553.836 838.447 1.107.755 

AñC 0 0 0 0 0 

ARLP 79.442 73.156 89.439 80.241 70.526 

∑ AC 172.974 332.992 643.274 918.687 1.178.281 

PC 33.562 110.282 140.801 157.453 168.512 

PñC 0 0 0 0 0 

PL 139.411 222.710 502.474 761.234 1.009.769 

∑ PC 172.974 332.992 643.274 918.687 1.178.281 

Liquidez Geral 5,15 3,02 4,57 5,83 6,99 

Liquidez Corrente 2,79 2,36 3,93 5,33 6,57 

Liquidez Seca 2,79 2,36 3,93 5,33 6,57 

Endividamento Geral 0,19 0,33 0,22 0,17 0,14 

Imobilização do PL 0,57 0,33 0,18 0,11 0,07 

Margem Líquida 0,00 0,00 0,38 0,35 0,33 

Rentabilidade Ativo 0,00 0,00 0,31 0,50 0,60 

Rentabilidade do PL 0,00 0,00 0,40 0,61 0,70 

Margem de Contribuição 
239.259 644.525 729.956 726.161 705.280 

71,19% 63,92% 57,91% 51,44% 46,63% 

Ponto de Equilíbrio 411.029 459.387 511.848 577.957 639.629 

EBITDA -15,87% 34,80% 34,40% 30,38% 26,91% 

Fonte: Elaborado pela equipe (2017) 

Neste cenário mais conservador se observa que o tempo de retorno de investimento 

tem um acréscimo de 6 meses, e que a empresa Yan-zhi continua a ser viável. 
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Concluindo, pode-se afirmar que o estudo foi de extrema importância para o 

entendimento do mercado e aperfeiçoamento das ideias de serviço que Yan-zhi atenderá. 

Enquanto no mercado há uma demanda agressiva na aprendizagem da língua chinesa e uma 

escassez de ofertas de tal serviço, incontestavelmente, é o momento da implementação da 

Yan-zhi, para não só ingressar, mas liderar o mercado. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DA PESQUISA  

  

Estamos aplicando este questionário visando analisar a viabilidade de estabelecer uma 

escola de idiomas focada no mandarim em Curitiba. Somos acadêmicas do sétimo 

período do curso de Administração da instituição Esic Business & Marketing School. 

Esta pesquisa inicialmente tem finalidade acadêmica. Ressaltamos que este questionário 

é de natureza confidencial e seu anonimato será respeitado. 

 

1. Em qual das opções abaixo você se enquadra? 

(  ) Estuda                                        [continua na questão 3] 

(  ) Trabalha                                     [continua na questão 2] 

(  ) Estuda e trabalha                       [continua na questão 2] 

 

2. Você trabalha, já trabalhou ou a empresa em que você trabalha tem atividades 

envolvidas com outros países?  

(  ) Sim                                            [continua na questão 4] 

(  ) Não                                            [finaliza] 

 

Se sim, tem/teve relacionamento com quais países? 

(  ) Estados Unidos 

(  ) China 

(  ) Índia 

(  ) Outro(s): __________________________________________ 

 

3. Os seus estudos têm relação com outros países? 

(  ) Sim                                       [continua na questão 7] 

(  ) Não                                       [finaliza] 

 

4. Qual sua área de atuação atualmente?  

(  ) Logística 

(  ) Produção 

(  ) Compras 

(  ) Marketing 

(  ) Contabilidade 

(  ) Comércio exterior 

(  ) Vendas 

(  ) Outro: _____________________ 

 

5. Qual cargo você exerce atualmente? 

(  ) Desempregado 

(  ) Estagiário 

(  ) Auxiliar administrativo 

(  ) Assistente   

(  ) Analista    

(  ) Coordenador    

(  ) Gerente    

(  ) Diretor 

(  ) Empresário 

(  ) Outro: _____________________ 
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6. Tempo de empresa 

(  ) Menos de 2 anos 

(  ) De 2 a 5 anos 

(  ) De 6 a 10 anos 

(  ) Mais de 10 anos 

 

7. Idade: 

(  ) De 16 a 25 anos 

(  ) De 26 a 35 anos 

(  ) De 36 a 45 anos 

(  ) Mais de 45 anos 

 

8. Sexo: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

9. Qual é o seu grau de escolaridade? 

(  ) Ensino médio  

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

(  ) Pós-graduado 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

 

10. Quais cursos você estuda/estudou na graduação/especialização? 

(  ) Administração 

(  ) Logística 

(  ) Contabilidade 

(  ) Marketing 

(  ) Comércio exterior 

(  ) Outros: _______________________________ 

 

11. Qual a sua renda familiar mensal total?             

(  ) Até R$2.000,00   

(  ) Entre R$2.000,00 e R$4.000,00 

(  ) Entre R$4.000,00 e R$10.000,00 

(  ) Entre R$10.000,00 e R$20.000,00 

(  ) Mais que R$20.000,00 

 

12. Você fala alguma língua além do português?  

(  ) Sim        (  ) Não 

 

Se sim, qual (quais) e qual nível?_____________________________________ 

 

13.  Que porcentagem da sua renda familiar total você disponibilizaria para o 

investimento em educação?  

(  ) Até 5% 

(  ) De 6 a 10% 

(  ) De 11 a 15% 

(  ) De 16 a 20% 
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(  ) De 21 a 25% 

(  ) Mais de 25%  

 

14. Qual a sua preferência de período de aula?                                      [grade] 

(  ) Manhã                              x                (  ) Segunda a sexta 

(  ) Tarde                                                  (  ) Sábado        

(  ) Noite                                                   (  ) Indiferente 

                                                                 (  ) Indisponível 
 

 

15. O que mais te motiva em aprender mandarim (chinês)?         [escala linear] 

 ++ + = + ++  

Aumento de salário      Avanço na carreira 
 

16. O que é mais importante para você?                                       [escala linear] 

 ++ + = + ++  

Conhecer nova 

cultura      

     Aprender idioma para 

viagens  
 

17. Na sua opinião, qual aspecto uma escola de idiomas de mandarim deve priorizar?                                                                                  

[escala linear] 

 ++ + = + ++  

Fala      Escrita 
 

18.  Ao aprender mandarim, qual seria a sua preferência?            [escala linear] 

 ++ + = + ++  

Aulas presenciais      Plataformas digitais 

para prática 

 

19. Em sua opinião, falar mandarim traria algum impacto na sua vida? 

(  ) Sim        (  ) Não 
 

20. Quais vantagens você percebe em dominar o mandarim? 

(  ) Permitir negociar diretamente  

(  ) Eliminar intermediários (tradutores, agências) 

(  ) Diminuir ruídos de comunicação 

(  ) Redução de despesas 

(  )  Maior controle de informações  

(  ) Outro:_____________________________ 

 

21. Você conhece alguma escola de mandarim em Curitiba? 

(  ) Desconheço 

(  ) Celin (UFPR)  

(  ) Centro-Ásia 

(  ) Wizard (Chinês) 

(  ) Outro:_____________________________ 

 

22. Deixe seu contato 

E-mail:________________________________ 
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APÊNDICE 2 – RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Gráfico 1 – IDADE 

 
Fonte: Elaborado pela equipe  

Gráfico 2 – GÊNERO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

 

Gráfico 3 – GRAU DE ESCOLARIDADE  

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 4 – ÁREAS DE ESTUDO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

 

Gráfico 5 – RENDA FAMILIAR MENSAL TOTAL 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 6 – PORCENTAGEM DA RENDA 

FAMILIAR TOTAL DESTINADA A EDUCAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 
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Gráfico 7 – OCUPAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

Gráfico 8 – PAÍSES E REGIÕES 

  
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 9 – ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

Gráfico 10 – FUNÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

Gráfico 11 – TEMPO DE EMPRESA 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 12 – CONHECIMENTO DE OUTRAS 

LÍNGUAS ALÉM DO PORTUGUÊS 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 
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Gráfico 13 – LÍNGUAS E NÍVEIS 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 14 – MOTIVAÇÃO PARA APRENDER 

MANDARIM 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

 

Gráfico 15 – IMPORTÂNCIA DE 

CONHECIMENTO CULTURAL OU FLUÊNCIA 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

Gráfico 16 – FALA E ESCRITA 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

Gráfico 17 – PREFERÊNCIA NA APRENDIZAGEM 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

Gráfico 18 – PREFERÊNCIA NO PERÍODO DE 

AULA 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 
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Gráfico 19 – CONHECIMENTO DAS ESCOLAS DE 

MANDARIM EM CURITIBA 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

Gráfico 20 – IMPACTO DO MANDARIM 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 

 

 

 

 

Gráfico 21 – VANTAGENS EM DOMINAR O 

MANDARIM 

 
Fonte: Elaborado pela equipe 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
 

Nós, alunos do curso de Bacharelado em Administração, abaixo relacionados, da ESIC 

- Business Marketing School, mantida pela Associação Dehoniana Brasil Meridional – 

ADBM, doravante denominada INSTITUIÇÃO, autorizamos a INSTITUIÇÃO a 

disponibilizar nosso Trabalho de Conclusão de Curso II na internet e/ou site da biblioteca para 

consulta à comunidade em geral, não cobrando nenhum valor monetário, desde que respeitado 

a Lei de Direito Autoral. 

 

 

Título do Trabalho: Yan-zhi Escola de Idiomas 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autoria, bem como pelas demais informações 

contidas neste trabalho de pesquisa. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente Autorização. 

 

 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

Nome do aluno (a) Matrícula Assinatura 
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Nós, alunos do curso de Bacharelado em Administração, abaixo relacionados, da ESIC 

- Business & Marketing School, mantida pela Associação Dehoniana Brasil Meridional – 

ADBM, doravante denominada INSTITUIÇÃO, declaramos para os devidos fins e a quem 

possa interessar, que o Trabalho de Conclusão de Curso II, por nós elaborado, cujo tema é 

Yan-zhi Escola de Idiomas, atende as Normas Técnicas e Cientificas exigidas na elaboração 

de textos e ao Regulamento para Elaboração de Trabalhos da INSTITUIÇÃO. As citações e 

paráfrases dos autores estão indicadas e apresentam a origem da ideia do autor com as 

respectivas obras e anos de publicação. Caso não apresentem estas indicações, ou seja, 
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documento. 
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seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 

multa. Seus parágrafos 1º e 2º consignam, respectivamente:  

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer meio, com 

o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa 

do autor ou de quem o represente, (...): Pena – expressa do autor ou de quem o 

represente, (...): Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...).  

§ 2º Na mesma pena do § anterior incorre quem vende, expõe a venda, aluga, 

introduz no País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com o intuito 

de lucro original ou cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com 

violação de direito autoral.  

(Lei nº 9.610, de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a Legislação sobre 

Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, pag. 3). 
 

Declaramos ainda, nossa inteira responsabilidade sobre o texto apresentado no referido 

Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2018. 
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