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1. A EMPRESA 

 

A MyTDT Corporation iniciou suas atividades em agosto de 2008, é uma empresa 

brasileira desenvolvedora de tecnologia e software. Os softwares desenvolvidos pela MyTDT 

Corp. destinam-se a automatizar e gerenciar processos, tais como finanças, estoques, dentre 

outros. Tem como seu principal produto, o software denominado SISTEMBRA. 

 

1.1. MISSÃO 

 Desenvolver softwares que automatizem e gerenciem os processos de nossos clientes 

para que haja uma redução significativa em relação ao tempo e uma maior exatidão nas 

informações. 

 

1.2. PRODUTOS E SERVIÇOS 

O software SISTEMBRA desenvolvido pela MyTDT Corp. foi projetado para 

funcionar com independência de banco de dados. Desta forma poderá conectar-se ao banco de 

dados que o cliente escolhe como: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. 

Da mesma forma, o SISTEMBRA possui independência de sistema operacional rodando tanto 

em Windows como em sistemas *nix (MacOS, Linux e etc). 

Além do software SISTEMBRA a MyTDT Corp. oferece aos seus clientes vendas de 

computadores, notebooks, impressoras, copiadoras e palms, próprios para atender a 

necessidade dos usuários que adquirem nossa tecnologia, possuindo como diferencial o 

mecanismo de vendas pela web e terceirização dos serviços necessários a implantação desta 

tecnologia. 

 

1.3. LOCALIZAÇÃO 

Localiza-se no bairro do Marco e visa o conforto dos seus clientes e colaboradores, 

assim prioriza, também, o aspecto da estrutura física e de equipamentos. 

 

1.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 Inicialmente a MyTDT Corp. está estruturada em três áreas, sendo elas: 

 Área de Desenvolvimento de Sistemas e Projetos; 

 Área Comercial e Financeira; e 

 Área de Suporte Técnico e Assistência. 
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 Ao sócio Thieres Tembra, que detém 66,67% do Capital Social da empresa atribuiu-se 

as áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Projetos, e Suporte Técnico e Assistência. 

Graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia 

(UNAMA) e em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA), possui vasta 

experiência neste mercado. 

À sócia Mayara Pires, atribuiu-se a área Comercial e Financeira. Graduada em 

Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA), possui vasta experiência neste 

mercado devido experiência com consultoria. 
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2. PLANO FINANCEIRO 

 

 Agora serão apresentadas, em números, todas as ações planejadas para a empresa. 

 

2.1. PLANO DE INVESTIMENTO 

 A MyTDT Corp. necessitou para investimento inicial um valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) que correspondem a um imóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) transferido à empresa, e R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais) correspondente a 

economias pessoas dos empreendedores. 

 Segue abaixo quadro demonstrativo da aplicação deste investimento: 
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2.2. BALANÇO PATRIMONIAL 

  A partir do plano de investimentos foi possível a estruturação do Balanço Patrimonial 

Inicial, que segue abaixo: 

 

 

2.3. DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO ESTRUTURAL DE CUSTOS 

 Os valores orçados para a construção do Quadro Estrutural de Custos foram baseados 

em valores de mercado e custos e despesas necessárias para a realização das atividades, em 

um período mensal, no segmento da organização visando a expectativa de venda. 
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2.4. APRESENTAÇÃO DA FOLHA DO PRODUTO 

 Consiste nos custos e despesas – fixos e variáveis – por unidade, de cada produto e serviço, usando como valores base o Quadro 

Estrutural de Custos exibido anteriormente. É importante ressaltar que custos/despesas fixos são aqueles cujos valores têm pequena ou nenhuma 

relação com o volume de produção/atividade da empresa. Enquanto que custos/despesas variáveis são aqueles que se alteram em função do 

volume de produção/atividade. 
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2.5. DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 O preço de venda é o valor que deverá cobrir: 

 Os custos/despesas fixos proporcionais aos produtos/serviços; 

 Os custos/despesas variáveis. 

Com base nestes dados, o valor final ainda deverá ser positivo, o que representa o 

lucro líquido. 

 O preço de venda dos produtos/serviços da MyTDT Corp. são calculados conforme 

apresentado na planinha abaixo: 

  

 

 

 Os impostos apresentados na planilha acima foram baseados nas seguintes leis: 

 Lei Nº 8.293, de 30 de dezembro de 2003 

“Art. 21. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 

prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que estes não se 

constituam como atividade preponderante do prestador: (NR) 

1 – Serviços de informática e congêneres: 
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1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.  

1.02 – Programação.  

1.03 – Processamento de dados e congêneres.  

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.  

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.  

1.06 – Assessoria e consultoria em informática.  

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 

manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.” 

 Decreto Nº 899, de 7 de abril de 2008  
“Art. 221. Nas operações internas com os produtos de informática e automação, 

abaixo relacionados, fica reduzida a base de cálculo do ICMS, no percentual de 

58,82% (cinquenta e oito inteiros e oitenta e dois centésimos por cento), de forma 

que a carga tributária resulte em 7% (sete por cento).” 

 

2.6. CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO 

 Ponto de equilíbrio, do inglês break-even-point, é a denominação dada ao estudo, nas 

empresas, principalmente na área da contabilidade, onde o total das receitas é igual ao total 

das despesas. Neste ponto o resultado, ou lucro final, é igual a zero. É calculado pela seguinte 

fórmula: 

 

Segue abaixo a planilha demonstrando o Ponto de Equilíbrio de cada produto/serviço, 

considerando os Custos + Despesas Fixas/Mês por produto/serviço: 
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Para efeito comparativo, segue abaixo a planilha demonstrando o Ponto de Equilíbrio 

de cada produto/serviço, utilizando outro método de custo que considera os Custos + 

Despesas Fixas/Mês totais: 
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2.7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 É a quantia em dinheiro que excede o preço de venda de um produto/serviço após 

retirar o valor dos Custos + Despesas Variáveis unitário. Esta quantia é que irá garantir a 

cobertura dos Custos + Despesas Fixas e do Lucro, após a empresa ter atingido o Ponto de 

Equilíbrio, acima mencionado. 
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2.8. PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

 Demonstra todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período de tempo. Os dados a seguir foram projetados 

considerando uma Taxa Mínima de Atratividade de 20% ao ano para as Receitas e o IGPM de 5,8827% para os Custos e Despesas. 

 

2.8.1. Fluxo de Caixa Projetado para 12 meses 
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2.8.2. Fluxo de Caixa Projetado para 5 anos 

 

 

2.9. VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 O Valor Presente Líquido (ou NPV, do inglês, Net Present Value) de um fluxo de 

caixa de uma operação é o somatório de todos os valores atuais calculados no instante t=0 

para cada elemento isolado da operação. 

 Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa é utilizada a TMA (Taxa 

Mínima de Atratividade) como taxa de desconto. Se a TMA for igual à taxa de retorno 

esperada, e o VPL > 0, significa que a sua expectativa de retorno foi superada e que a empresa 

estará esperando um lucro adicional a qualquer investimento que tenha valor presente igual ao 

VPL. 

 Em seguida é apresentada a planilha para cálculo do VPL e TIR (Taxa Interna de 

Retorno) da MyTDT Corp.: 
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 Conforme demonstrado o VPL alcançado foi positivo e a TIR foi superior a TMA 

significando que a viabilidade deste empreendimento é economicamente atrativa, sendo o 

tempo de retorno do capital investido – payback – é de aproximadamente 264 dias. 

 

2.10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 É uma demonstração contábil dinâmica que se destina a evidenciar a formação do 

resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, 

apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. 

A demonstração do resultado do exercício, oferece uma síntese financeira dos 

resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam 

elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para 

fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais. 

Abaixo segue a DRE projetada para 5 anos considerando uma Taxa Mínima de 

Atratividade de 20% ao ano para as Receitas e o IGPM de 5,8827% para os Custos e 

Despesas. 
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