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Uma das possíveis causas para o alto índice de mortalidade das micro e pequenas empresas no 

Brasil deve-se a falta de planejamento prévio para abertura dos empreendimentos. Iniciar um 

novo negócio requer, além de conhecimento, planejamento, para que seja possível reduzir 

consideravelmente os riscos referentes ao projeto, além de avaliar se o projeto realmente trará 

retorno, evitando assim que o investidor aplique recursos em um empreendimento inviável. O 

estudo prévio para implantação de um projeto é essencial tanto para projetos que estão em 

processo de avaliação para implantação quanto para projetos de expansão de negócios já 

existentes. Diante do exposto e da importância do planejamento prévio para abertura de um 

negócio, o objetivo do presente trabalho é analisar se existe oportunidade de negócio para 

implementação de uma empresa de monitoramento residencial na cidade de Governador 

Mangabeira-Ba. Inicialmente, serão expostos conceitos necessários para elaboração de um 

estudo de viabilidade para implementação de projetos de investimento. Posteriormente através 

de um estudo de campo serão levantadas todas as informações inerentes ao projeto e será feito 

o levantamento do valor necessário para a materialização do negócio. Por fim, será elaborada 

uma análise do retorno do investimento, segundo os critérios de avaliação de viabilidade 

financeira: Taxa Interna de Retorno, Payback, e Valor Presente Líquido, Além de projetar 

possíveis fluxos de caixa. Cabe destacar que o presente trabalho é de extrema importância para 

sociedade, pois, averiguar a viabilidade contribui diretamente para redução dos índices de 

mortalidade precoce das empresas, ainda contribuirá para o estimulo ao empreendedorismo 

consciente e previamente planejado.  
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