6. ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA
6.1 ABRANGÊNCIA
A avaliação do projeto de investimentos da Marina Beira Mar foi determinada por sua capacidade de gerar caixa considerando como
cenário o período de 25 anos. Foram projetados os primeiros 10 anos e após replicados para os 15 anos restantes. Mesmo
considerando como condição da concessão um período de 25 anos prorrogáveis por mais 25 anos, o projeto só reconheceu o valor
dos primeiros 25 anos.
6.2 METODOLOGIA APLICADA
Aplicamos o método de Fluxo de Caixa Descontado por ser considerado o mais indicado para determinar o valor de negócios
geradores de caixa em condições operacionais compatíveis com o mercado. Representa a geração de caixa da atividade operacion al,
convertendo os valores futuros para valor pr esente (Valor Presente Líquido
pela Taxa Mínima de Atratividade

VPL), com o uso de uma taxa de desconto determinada

TMA.

O Fluxo de Caixa Descontado tem como objetivo identificar a geração de caixa do negócio num prazo dado, reconhecendo ser este
um critério útil para determinar sob a ótica do investidor o valor da empresa/negócio.

6.3 PERÍODOS DAS PROJEÇÕES
Os demonstrativos econômico/financeiro da Marina Beira Mar foram projetados num período de 10 anos replicados para os 15 anos
seguintes totali zando 25 anos. O ano zero representa todo período pré-operacional que corresponde a fase de construção da Marina
entre jan17 a dez18 . O ano 1 é representado pelo período jan -dez19. As datas do período pré -operacional sugerem que a construção
da Marina Beira Mar seja realizada num prazo de 24 meses.
6.4 CENÁRIO PARA AS PROJEÇÕES
O uso de cenário nos trabalhos de avaliação de negócios tem sido de grande valia, para incorporar nas análises elementos de
incertezas, e medir sua contribuição na geração de caixa operacional. Para operacionalizar esta necessidade foi dimensionada a
capacidade ociosa das fontes de receitas operacionais e estabelecido prazo para a sua ocupação (número de vagas). Nos primeiros
6 anos são realizadas campanhas de comercialização d e vagas e para que sua 95% da capacidade disponível (624 vagas) seja
totalmente esgotada. Foram mantidas 5% das vagas molhadas como margem de ociosidade.
6.5 BASE DE DADOS
A Base de Dados f oi montada com as informações coletadas nas marinas da região, C apitania dos Portos de Itajaí e fornecedores
de equipamentos náuticos, sindicatos da categoria e na Prefeitura Municipal de Florianópolis.

6.6 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE - TMA
A Taxa Mínima de Atratividade

TMA representa a remuneração mínima do inv estidor em condições normais de risco . Sua

composição está dimensionada pelos fatores risco zero e risco sistêmico. Para dimensionar o risco zero utilizamos como referê ncia
a remuneração real líquida média do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, que nos períodos jan11 e Dez15 rendeu em média
2,25% ao ano. Silveira, Famá e Barros (2002) recomendam o uso do Certificado de Depósito Interbancário

CDI

como o melhor

indicador de ativo livre de risco no Brasil. Para dimensionar o risco sis têmico foi utilizada a taxa de 12 ,0% ao ano que reflete o
patamar de exigência de retorno em função da atividade desenvolvida pela Marina Beira Mar representar um nível de risco moderado ,
por estar pacificado pelas barreiras de restrição a novos competidores na regiã o e também por representar uma atividade em
expansão determinada pela crescente incorporação de eventos e empresas náuticas na região . O risco do negócio Marina Beira Mar
se amplia devido ao seu estágio de projeto. Damodaran, A., (Avaliação de Investiment os, p. 62, Qualitymark, 2001), recomenda o
uso da taxa entre 8,0% e 12,0% como Prêmio de Risco Sistêmico para as empresas com sede em mercados emergentes, destacando
os países da América do Sul como referência. A estrutura de capital do projeto Marina Beira Mar é formada por 100% de capital
próprio. Em decorrência a TMA ficou dimensionada em 14,25% ao ano como taxa de desconto nos valores futuros do Fluxo de Caixa
e para determinar o Valor Presente Líquido - VPL. Esta condição deve ser ajustada para uma méd ia ponderada em função das fontes
de capital oferecidas pelo investidor durante um novo processo de reanálise do projeto de investimento.

6.7 PREMISSAS E PROJEÇÕES 10 ANOS

Para a avaliação da MARINA BEIRA MAR, foi utilizado o já consagrado método do Fluxo d e Caix a Descontado - FCD. O método se baseia em
trazer o valor presen te, expectativas f uturas de fluxos operacio nais desc ontados por uma taxa apropriada ao risco do flux o.
O Fluxo d e Caixa Desco ntado tem como objet ivo identific ar a ge ração do caixa do negócio em um determi nado prazo, re conhecendo s er este
um critério útil para dete rminar o valor da empre sa/negócio, s ob a ó tica do investido r.
As ent radas e saídas do fluxo d e caixa são repre senta das basicamente pelas receit as, desp esas operacionais e invest imentos CAPEX , e para
melhor compreender os resultados das projeções realizad as, most raremos as premissas adotadas, e que c ritérios seguem para est abelece r
as taxas de cres cimento.

Foi construído um cenário Base que se propõe a representar as receitas e despesas da MARINA BEIRA MAR e que serve como
modelo padrão para o momento de star -up (Ano Zero).
Para melhor compreender os resultados das projeções realizadas descrevemos abaixo as premissas adotadas na construção do
modelo padrão base, denominada Ano Zero.

6.7.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA - ROB

A Receita Op eracional Bruta

ROB é compost a pelas receitas de co ndo mínio (alugueis de vagas molhadas ), Boat Cl eaning e alugueis de

espaços comerciais .
6.7.1.1

Receitas d e Condomínio

Represe ntam as receit as realizadas com a venda de contra tos de aluguel das vagas molh adas . As vendas demonst radas no ano 1 representam
um esforço comercial no ano 2019, mas também n o período pré-operacio nal (jan 17

dez18 ). As quantidades de v agas c omercializadas estão

demonstradas no quadro 1.

Os preços foram alinhad os conforme pesquisa re alizada nas marinas da região. A tabela de preço s contempla somente os tamanhos de barcos
considerados no plano d e comercialização.

A Receita de Condom ín io cresce em fu nção d a velocidade das vendas de vag as totalizando no ano 2019 um valor d e R$ 2,7 milhões e
alcança ndo seu ponto máximo no ano 2025 (a no 7 ) com valor de R$ 24, 8 milhõe s. Para o período 2029 a 2043 fo ram mantidas a receita de
2028. Neste cenário de ocupação plen a equival ente a 9 5,5% , mantemos uma ociosidade de 5% das vagas do proje to.

6.7.1.2

Receitas d e Boat Cleaning

As receitas de Boat Cleaning representam os valores gerados pela atividade de apoio aos clientes na prestação de serviços de limpezas das embarcações. Foi considerado
como premissa de que este serviço será terceirizado com empresa especializada mediante contrato de exclusividade com remuneração de 20,0% para a Marina Beira Mar sobre
todo o faturamento. Foi reconhecido uma adesão de 50,0% das vagas ocupadas. Os preços a serem praticados foram dimensionados em pesquisa de mercado com um desconto
de 10,0% sobre a média observada.

6.7.1.3

Receitas d e Alugueis de Espaços Com erciais

As receitas de Alugueis de Espaços Comerciais representam a remuneração sobre espaços destinados as lojas que comercializarão produtos e serviços de interesse dos
proprietários das embarcações com contratos com a Marina Beira Mar. Neste contexto, foram consideradas as atividades de um centro comercial com restaurante, Café,
lanchonete, lojas comerciais, Estacionamento e posto de abastecimento de combustíveis. Foram reservados 548,5 m2 de espaços para as atividades da escola de vela náutica.

O valor total mensal é de R$ 323.884,50 sendo que no primeiro ano, o start-up se dá com 60,0% em jan19 e alcançando a plena ocupação em dez19, conforme demonstrado
no quadro 6.

As ações para comercialização das áreas comerciais devem iniciar a partir do início do período pré-operacional jan17.

6.7.2 IMPOSTOS SOBRE VENDAS
Compree ndem as despe sas com impostos diretos sobre a receita (COFI NS, PIS e ISS), que são configuradas como variá veis so bre as vendas
(ROB). Os impostos fo ram projetados confo rme legislação em vigor, se ndo 3,00% , 0,65% e 5 ,00% respectivamente . O regime co ntábil é o
lucro presumido.

6.7.3 DESPESAS VARIÁVEIS DE VENDAS
As Despesas Variáveis de Vendas são form ad as pelos gastos com Publicidade e Comissões por vaga vinculada ao cont rat o de concessão. Foi
considerado como premissa de que os gastos com Publicidade serão de 0,5% da Receita Operac ional Bruta
Vendas também serão de 0,5% da ROB.

RO B e que as Comissões sobre

6.7.4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os Custos dos Serviços Prestados CSP são formados pelos gastos com Pessoal da produção também denominados como Mão-de-Obra Direta MOD, e pelos
Gastos Gerais de Produção compostos por recursos envolvidos no processo produtivo.

6.7.4.1

Custos com Pessoal

Os custos com Pessoal MOD são formados por Salários, Encargos , Ben ef ícios e EPI / Uniformes. O dimensionamento da equipe de f uncionários
MOD foi determinado p or uma escala de produtividade sendo qu e no s t art-u p um funcionário a tende a 20 embarcações evolui ndo para 38
embarcações num perí odo de 24 meses. O aumento de p rodu tividade d a MOD considerados nos dois primeiros anos pe rmite que o volume de
embarcações cresça sem que haja necessidade de nova s cont ratações. A parti r de 2021 com a p rodutividade estabili zada em 38
embarcações/homem, o volume de cont ratações cresce di retamen te com o aumento d o n úmero de embarcaç ões/ vagas contratadas pela Marina
Beira Mar. Não estão sendo considerados os serviços de limpeza das embarcações em função de serem rea lizados por empresa terceirizada.

6.7.4.2

Gastos Gerais de Pro dução

Os Gastos Gerais de Produção

GGP

GG P são form ados pelos recursos /insumos aplicados diretamente nos processos operacionais vinculados

aos serviços cont ratado s. Os recursos/insumos aplic ados aos process os operacionais s ão: água/esgoto , ene rgia elét rica, combust íveis e
lubrificant es, manutençã o de máquinas e equipa mentos e material d e consumo. Neste projeto esses recursos são também denominad os como
custos variáveis.

6.7.5 DESPESAS OPERACIONAIS
As Despesas Ope racionais represen tam os gas tos das estratégias aplicadas pelo gesto r para operacionalizar o negócio, envolven do as
atividades de serviços para o atendimento aos clientes, comercializaç ão e a administraç ão da empresa. As Despesas Operacionais foram
classificadas em Pessoal, Administra tivas e Tributárias. Reconhecendo de que as Despesas Operacionais são formad as por recursos com
característica de serem semifixas há, portant o, ganhos de escala cuja relaçã o com a ROL no s tart-up é de 24, 0% e ao final de 1 0 a nos
representa 8,2 % .

6.7.5.1 Despesas com Pessoal

As Despesas com Pessoal são formadas por Sal ários, Encargos, Benefíc ios e EPI/ Uniformes. A e strutura de pessoal administrativo é estável,
havendo somente incrementos no ca rgo de Auxiliar Administ rativo em f unção do núme ro de embarcações em movimentação na Marina Beira
Mar. Esta premissa permite que seja avaliado o quadro de Pessoal considerando a plena ocupação das instalações da Marina Beira Mar
gerando ganhos de esca la.

6.7.5.2 Despesas Administrativas

As Despesas Administra tivas represen tam os ga stos com recursos de ap oio a gestão do negócio. Eles apresentam elastic idade moderada em
relação as oscilações do nív el de atividade da Marina Beira Mar represe ntados po r número de contratos comercializado s.

Aplicando na análise o recurso Regr essão Simpl es no período de 2019 a 2028

10 anos

ent re as variáveis (y ) de spes as Administrativas e

(x) Receita Operacional das vagas molhadas , a equação que melhor re presenta a t raj et ória das despesas é y = 643,37 + 0,0182x com um
nível de explicação de 96,99 % (R2).

Para projet ar as Despes as Administ rativas foram consideradas taxas d e evolução entre 1 0,0% e 70,0% em relação a o crescimento da ROB.

6.7.6 DEPRECIAÇÃO

As despesas com Depre ciação representam a s perdas
tecnológica. Devido a a plicação do regime f isca l denominado Lucro Presumido nest e projeto nã o haverá o benefício fis cal pela reduç ão de
base de tributação . O di mensioname nto da dep reciação é útil para determinar o volume de invest imentos CA PE X. Nest e projeto foi reconhecido
de que 31,68% da depreciação será rei nvestida visando prese rvar a s mesmas condições operac ionais reconhecidas no início da ativida de
operacional .

6.7.7 IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
Para o cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social, utilizamos a legislação vigente do re gime de tributação sobre o Lucro Presumido
que admite como base de cálculo a Receit a Operacional Bruta

RO B.

6.7.8 INVESTIMENTOS - CAPEX
Os Investimentos

CAPEX represe ntam a materi alização da es traté gia do gestor para fortalecer a imagem e a identi dade da empres a através

dos equipamentos, artef atos e criações represe ntados pel a arquitet ura, o lay out e outros ap elos visuais. Estão conte mpladas também as
aquisições de equ ipamentos destinados a i nova r com serviços para melhor atrair e manter cli entes. Sua dinâmica de realização é errática,
movida pela percepçã o de oportunidad e, necessidade e disponibilidade de recu rsos dos investidores , co ndição que sugere a análise num
contexto mais amplo de prazo sob re a relação e ntre volume de negócios (ROB) e investiment os

CAPEX.

Foi utilizado como base a receita de aluguei s das vagas molhadas c omo o dimensionamento da evoluç ão dos i nvestimentos
volume total dos investimentos

CAPEX. O

CAPEX no período de 10 anos foi di mensionado pelo mont ante da depreciaç ão que no período após as

vendas alcançarem a pl ena ocupação da cap acidade instalada. A relação entre a depreciação x RO B no período de 10 a nos é de 7,63 % .
Os investimentos

CAPEX conso lidado n o período de 10 anos soma R$ 13,1 milhões .

6.7.9 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
A necessidade de capital de giro é determinada pela formação do ciclo f inanceiro, que represent a a diferenç a entre as s aídas e as ent radas
de caixa, adequando -o com a evolução das rec eitas (ROB). O ciclo fin anceiro da MARINA BEIRA MAR tende a ser nulo o u m uito próximo de
zero devido ao p razo cu rto dos recebíveis (dia 5 do mês posterior a realização do serviço) e principalmente pela inexistência de estoques .
Diante deste contexto, o efeito da Necessidade Líquida de Capital d e Gi ro

NLCG não é relevante na av aliação do proj eto .

6.8 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
6.8.1 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DR
O Demonstrativo de Resultados DR representa o ordenamento de todo o esforço gerencial com contabilização das receitas e despesas operacionais sincronizadas no tempo
(regime de competência) visando determinar o resultado econômico do empreendimento. Representa também o cenário econômico na qual as estratégias operacionais estão
mensuradas em moeda constante, condição que permite a análise segmentada dos custos e despesas por área operacional.

6.8.2 ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE

O lucro Líq uido após os impostos apresenta uma trajet ória de cresciment o explicado principalmente pelos ga nhos de escala determi nado pela
baixa representatividade dos custos variáveis e pela moderada expa nsão das despesas semi -fix as

6.8.3 GERAÇÃO DE CAIXA - EBITDA

O indicador EBITDA ( Earnings before Inte rests, Taxes, Dep reciation and Amortizati on) representa o Lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização. T em como principal finalidade mos trar se a empresa teve lucro com o desenvolvimento de sua atividade antes de
conside rar as despesas financeiras, impostos, depreciações e amortizaç ões. O cenário projet ado da Marina Beira Mar no período de 10 anos
apresentou um resultado robusto indicando que há boa margem de segurança para c onviver com a volatilidade da ROB.

A princip al limitaçã o do EBITDA está em não reconhecer os dispêndios c om Capital de Giro e Inv estimentos

CAPEX.

6.8.4 GERAÇÃO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA LIVRE

O indicador Fluxo de Caixa Livre representa a geração de caixa do negócio, sendo um dos m ais importan tes indicadores de desemp enho
financeiro utilizado pelo s analistas. Sua estrutura de cálculo parte do res ultado líquido (lucro líquido) e d eduz os desembol sos com capital de
giro e investimentos

CAPEX. Representa também o capital livre que os aci onistas/quotistas po derão u tilizar p ara outros fins sem prejudicar

a saúde financeira do empreendimento.

6.8.5 VALOR DA EMPRESA - VPL
O Valor P resent e Líquid o da M ARINA BEIRA MAR é de R$ 9,7 milhões representa o saldo do Fluxo de Caixa Desco ntado a uma taxa de
desconto (TMA) de 14 ,25% ao ano, considerando um desembolso no an o zero de R$ 79,5 milhões e ingressos líquid os (Fluxo de Caixa Livre)
num períod o de 25 a nos. Representa t ambém uma marg em positiva d a geração d e caixa além da remune ração de 14,25% que poderá ser
utilizada pa ra cobrir custos extras devido a desv ios n as premissas utiliza das neste projeto.

6.8.6 TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL - PAYBACK

O indicador PAYBACK representa o tempo n ecessário para que o Investimento realizado no momento zero seja retornado sem observ ar os
efeitos financeiros da m oeda no tempo . Na an álise do saldo de caixa a cumulado é observado o momento em que o caixa se torna p ositivo
para se d eterminar o PAYBACK.
No projeto MARINA BEIRA MAR, o Tempo de Recuperação do Capital - PAYBACK é de 84 meses ou de 7 anos.

6.8.7 TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

A taxa Interna de Retorno
saídas de caixa.

TIR, mede a rentabilidade do fluxo de caixa do projeto, num determinado prazo. É a taxa que iguala a zero todas as entradas e

É considerado viável o projeto cuja TIR seja maior do que a taxa mínima de atratividade (TMA).

A Taxa Interna de Retorno TIR do projeto MARINA BEIRA MAR num prazo de 25 anos é de 15,72%.

