
Modelagem Financeira – Tutorial 

Um dos grandes desafios para os empreendedores de uma startup é transformar 

o modelo de negócios em números, ou seja, estimar as receitas e custos da 

criação e operação da empresa, além de calcular o valor da empresa. 

Por isso, no curso de Modelagem Financeira, o Programa Inovativa disponibiliza 

uma planilha elaborada pelo Luiz Caselli, da Mackinsey, para que os 

empreendedores possam calcular tanto o capital necessário para o 

desenvolvimento do negócio quanto o valor da empresa, que podem ser 

utilizados como base para a negociação com investidores. 

A planilha disponibilizada pelo programa já está preenchida com os dados de 

uma empresa fictícia, que deseja produzir e comercializar escovas de dentes 

para pessoas com dentes sensíveis. 

Assim, a planilha deve ser entendida como um template básico e que a tarefa da 

equipe é personalizar aos valores para o caso específico de sua empresa.  

  



1 Orientações Gerais 

O primeiro passo é compreender como a planilha está estruturada e quais são 

as convenções utilizadas. Para isso, siga os seguintes passos: 

1. Faça o download da planilha “Modelagem Financeira” da plataforma do 

Inovativa. 

2. Abra a planilha. 

Observe que a planilha possui várias abas, conforme mostrado na Figura 

1. 

 

Figura 1 - Tela de Abertura da Planilha 

Nessa primeira aba estão as instruções de como utilizar a planilha. São oito 

abas, além da aba com as instruções, conforme mostrado na Figura 2. 

 

 



 

Figura 2 - Estrutura da Planilha 

A planilha possui um código de cores para o qual você precisa estar atento: 

 Azul: dados que você precisa fornecer (editável) 

 Azul com fundo Amarelo: hipóteses que você precisa definir para o seu 

negócio (editável) 

 Verde: dados importados automaticamente de outras abas (não editável) 

 Preto: cálculos realizados automaticamente pela planilha (não editável) 

 Preto com fundo azul: resultado de cada aba, calculado automaticamente 

pela planilha (não editável) 

Agora vamos iniciar o preenchimento da planilha, começando pela aba 2.  

1.1 Aba 1. Tamanho do Mercado 

Nessa aba o objetivo é estimar o tamanho do mercado de seu negócio. Esse é 

um ponto crítico para a modelagem financeira, pois, você precisa estabelecer 

algumas hipóteses. Além disso, é essencial demonstrar a lógica que você está 



utilizando para definir o tamanho do seu mercado. Para fazer isso, siga os 

passos: 

1. Clique sobre a aba 1. Tamanho do Mercado 

Nessa aba, nosso primeiro foco será a Tabela 1, conforme mostrado na 

Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Tabela 1 

Nessa tabela, você precisa demonstrar a lógica e as fontes para a 

definição do tamanho de seu mercado. 

Na primeira célula editável da planilha (Habitantes no Brasil), você precisa 

definir o universo de seus potenciais clientes. No caso da empresa de 

escovas de dentes, os empreendedores estão considerando que todo 

habitante do Brasil é um potencial cliente da empresa.  

No seu caso, você precisa definir qual é o tamanho desse universo. 

Alguns exemplos: 

 Total de empresas de serviços no Brasil (de acordo como IBGE) 

 Total de indústrias no Brasil (de acordo como IBGE) 

 Total de adolescentes (de acordo com os dados do IBGE, mas 

tomando como base a definição de adolescentes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: pessoas entre 12 e 18 anos) 

 Total de pessoas com necessidades especiais 

3. Na coluna B6, coloque o universo de potenciais clientes que você está 

considerando, conforme explicado acima. 

4. Na célula F6, coloque o valor definido para o universo de potenciais 

clientes de sua empresa 

5. Na célula G6, coloque a unidade: empresas, pessoas, habitantes, etc. 



6. Na coluna H6, coloque o ano a que o valor da célula F6 se refere. 

7. Na coluna I6, coloque a fonte do valor da célula F6. 

Passando para a linha de baixo (linha 7 da planilha), o objetivo é informar 

a taxa de crescimento do universo de clientes em potencial que você 

considerou na célula B6. Você pode usar um texto similar ao que está na 

planilha: “Crescimento anual do número de indústrias no Brasil”, 

“Crescimento anual do número de adolescentes no Brasil” ou outro texto 

que você acredita ser o mais adequado. 

8. Na coluna B7, coloque o texto referente à taxa de crescimento anual do 

universo de potenciais clientes, conforme especificado no parágrafo 

anterior. 

9. Na célula F7, coloque a taxa de crescimento do mercado, em percentual 

10. Na coluna H7, coloque o ano a que o valor da célula F7 se refere. 

11. Na coluna I7, coloque a fonte do valor da célula F7. 

Passando para a linha de baixo (linha 8 da planilha), o objetivo é informar 

o tempo em que o cliente usa o produto, até ser necessário comprar outro. 

Você pode usar um texto similar ao que está na planilha: “Tempo de uso 

do produto” ou outro texto que você acredita ser o mais adequado. Se isso 

não se aplica ao seu produto, basta colocar o valor “1” na célula 

correspondente, conforme explicado abaixo. 

12. Na célula B8, coloque o texto “Tempo de uso do produto” ou algo similar. 

13. Na célula F8, coloque o tempo médio de uso do produto, ou coloque o 

valor “1” se esse não é o caso de seu produto. 

14. Na célula H8, coloque o ano a que o valor da célula F8 se refere. 

15. Na célula I8, coloque a fonte do valor da célula F8. 

Passando para a linha de baixo (linha 9 da planilha), o objetivo é informar, 

com maior precisão, o número de clientes podem realmente comprar o 

produto. É importante que essa estimativa esteja fundamentada em fontes 

confiáveis. Caso nosso universo de potenciais clientes seja a indústria, 

devemos refletir qual é realmente o nosso foco. Nesse caso poderíamos 

focar nas grandes indústrias, por exemplo. 

16. Na célula B9, coloque o texto referente ao conjunto de clientes com maior 

probabilidade de comprar seu produto. 



17. Na célula F9, coloque o percentual desse público, em relação ao valor 

colocado na célula F6. 

18. Na célula H9, coloque o ano a que o valor da célula se refere. 

19. Na célula I9, coloque a fonte do valor da célula F9 se refere. 

Passando para a linha de baixo (linha 10 da planilha), o objetivo é informar 

o preço unitário do produto. 

20. Na célula B10, coloque o texto “Preço unitário do produto” ou outro que 

você julgue mais adequado. 

21. Na célula F10, coloque o preço unitário do produto. 

22. Na célula H10, coloque o ano a que o valor da célula F10se refere. 

23. Na célula I10, coloque a fonte do valor da célula F10. 

Agora, vamos passar para a tabela 2, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Tabela 2 

Passando para a linha de baixo (linha 15 da planilha), o objetivo é 

informar, o número de clientes que compram produtos mais genéricos 

com relação ao vendido por sua empresa. Por exemplo, se sua empresa 

vende torno com controle numérico computadorizado (CNC), nessa linha 

da planilha você estimaria quantas empresas compram tornos, com 

controle numérico computadorizado ou não. 

24. Na célula B15, coloque um texto similar a “Clientes que compram produto 

similar”. 

25. Na célula F15, coloque o percentual do universo de potenciais clientes 

(célula F6) que podem compram produtos similares, conforme explicado 

acima. 

26. Na célula H15, coloque o ano a que o valor da célula F15 se refere. 

Passando para a linha de baixo (linha 15 da planilha), o objetivo é 

informar, o número de clientes que compram produtos mais genéricos 

com relação ao vendido por sua empresa. Por exemplo, se sua empresa 

vende torno com controle numérico computadorizado (CNC), nessa linha 



da planilha você estimaria quantas empresas compram tornos, com 

controle numérico computadorizado ou não. 

27. Na célula B15, coloque um texto similar a “Clientes que compram produto 

similar”. 

28. Na célula F15, coloque o percentual do universo de potenciais clientes 

(célula F6) que podem compram produtos similares, conforme explicado 

acima. 

29. Na célula H15, coloque o ano a que o valor da célula F15 se refere. 

Passando para a linha de baixo (linha 16 da planilha), o objetivo é 

informar, a inflação anual do produto (em percentual). 

30. Na célula B16, coloque um texto similar a “Inflação anual do preço do 

produto”. 

31. Na célula F16, coloque o valor da inflação, em percentual. 

32. Na célula H16, coloque o ano a que o valor da célula F15 se refere. 

Pronto! Agora já temos o tamanho do mercado e que é mostrado nas 

células G34 e G35. 

Agora podemos passar para a próxima aba: 2. Receita. 

 

1.2 Aba 2. Receita 

Nessa aba o objetivo é estimar o tamanho da receita da sua empresa. Para fazer 

isso, siga os passos: 

2. Clique sobre a aba 2. Receita 

Nessa aba, nosso primeiro foco será a Tabela 1, conforme mostrado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Tabela 1 

Nessa tabela, você irá informar o preço de venda de seu produto. 

1. Na coluna E6, coloque o preço do produto, em Reais. 



2. Na célula G6, coloque o ano a que o valor da célula E6 se refere. 

3. Na coluna I6, coloque a fonte do valor da célula E6. 

Agora, vamos passar para a Tabela 2, conforme mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Tabela 2 

O objetivo aqui é definir as hipóteses para o cálculo da receita de sua 

empresa. 

4. Na célula B10, coloque um texto similar a “Número inicial de produtos 

vendidos no primeiro trimestre”. 

5. Na célula F10, coloque o valor referente ao número de produtos vendidos 

no primeiro trimestre. 

6. Na célula G10, coloque a unidade de medida, caso seja necessário. 

7. Na célula H10, coloque o ano a que o valor da célula F10 se refere. 

Passando para a linha de baixo (linha 11 da planilha), o objetivo é informar 

o crescimento trimestral no número de produtos vendidos. 

8. Na célula B11, coloque um texto similar a “Crescimento trimestral no 

número de produtos vendidos”. 

9. Na célula F11, coloque o percentual de crescimento trimestral no número 

de produtos vendidos. 

10. Na célula H11, coloque o período de tempo considerado. 

Passando para a linha de baixo (linha 12 da planilha), o objetivo é informar 

o aumento anual de preço do produto. 

11. Na célula B12, coloque um texto similar a “Aumento anual no preço de 

venda”. 

12. Na célula F12, coloque o percentual de aumento anual de preço de venda. 

13. Na célula H12, coloque o período de tempo considerado. 

Com isso, você concluiu o cálculo da receita de sua empresa. O valor da 

receita para os próximos 3 anos pode ser visto nas células E26, F26 e 

G26. 



O percentual de participação no mercado em cada um dos anos 

considerados pode ser visto nas células E27, F27 e G27. 

Vamos passar agora para a aba 3. Custos pré-operacionais. 

 

1.3 Aba 3. Custos Pré-operacionais 

Nessa aba o objetivo é estimar o valor dos investimentos pré-operacionais, ou 

seja aqueles envolvidos com a estruturação da empresa. Para fazer isso, siga 

os passos: 

1. Clique sobre a aba 3. Custos Pré-operacionais 

Nessa aba, nosso primeiro foco será a Tabela 1, conforme mostrado na 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Tabela 1 

Nessa tabela, você irá informar os valores referentes aos investimentos 

necessários para estruturação da empresa. Se sua empresa já está 

operando, estime os custos que você teve, em valores atuais. 

2. Na coluna F, coloque o valor de cada item que aparece na coluna B. 

Caso sua empresa não tenha efetuado alguns desses investimentos, 

basta colocar valor como sendo R$ 0,0 ou alterar o texto do item para um 

investimento que a sua empresa precisou fazer, mas que não aparece na 

tabela. Procure manter o mesmo número de linhas que existe na planilha 

atual. Caso queira incluir novas linhas, você precisará alterar a fórmula de 

soma da célula G31 de forma a estar compatível com o novo intervalo de 

células. Veja um exemplo: 

a) Veja que a fórmula atual da célula G31 é 

“=SOMA(F6:F16)+SOMA(F20:F26)” 



b) Se você incluiu 2 novas linhas na tabela 1, a nova fórmula 

passaria a ser “=SOMA(F6:F18)+SOMA(F22:F28)” 

Com isso, você concluiu o cálculo dos custos pré-operacionais. O valor 

desse custo pode ser visto na célula G31. 

Vamos passar agora para a aba 4. Custos Fixos. 

 

1.4 Aba 4. Custos Fixos 

Nessa aba o objetivo é estimar o valor dos custos fixos de sua empresa, ou seja, 

aqueles que não dependem do volume de produção. Para fazer isso, siga os 

passos: 

1. Clique sobre a aba 4. Custos Fixos 

Nessa aba, iremos preencher as duas tabelas que aparecem nessa aba, 

conforme mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Tabela 1 

Nessas tabelas, você irá informar os valores referentes aos custos fixos 

mensais (tabela 1. Dados para avaliar os custos fixos) e as hipóteses 

sobre esses custos (2. Hipóteses de custos fixos). 

2. Na coluna F, coloque o valor de cada item que aparece na coluna B. 

Caso sua empresa não tenha alguns desses custos, basta colocar valor 

como sendo R$ 0,0 ou alterar o texto do item para um custo fixo que a 

sua empresa possui, mas que não aparece na tabela. Procure manter o 

mesmo número de linhas que existe na planilha atual. Caso queira incluir 

novas linhas, você precisará alterar a fórmula de soma da célula G20 de 

forma a estar compatível com o novo intervalo de células. Veja um 

exemplo: 



c) Veja que a fórmula atual da célula G20 é 

“=SOMA(F6:F10;F14:F16)” 

d) Se você incluiu 2 novas linhas na tabela 1, a nova fórmula 

passaria a ser “=SOMA(F6:F12)+SOMA(F16:F18)” 

Com isso, você concluiu o cálculo dos custos fixos. O valor desse custo 

pode ser visto na célula G20. 

Vamos passar agora para a aba 5. Custos Variáveis. 

 

1.5 Aba 5. Custos Variáveis 

Nessa aba o objetivo é estimar o valor dos custos variáveis de sua empresa, ou 

seja, aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Para fazer isso, 

siga os passos: 

1. Clique sobre a aba 5. Custos Fixos 

Nessa aba, iremos preencher as duas tabelas que aparecem nessa aba, 

conforme mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Tabela 1 

Nessas tabelas, você irá informar os valores referentes aos custos 

variáveis por unidade de produto (tabela 1. Custos variáveis por unidade) 

e as hipóteses sobre esses custos (2. Hipóteses de custos variáveis por 

unidade). 

2. Na coluna F, coloque o valor de cada item que aparece na coluna B. 

Altere os itens de custo para refletir a composição de seu produto. Caso 

queira incluir um item de custo, você precisará alterar a fórmula de soma 

da célula G20 de forma a estar compatível com o novo intervalo de 

células. Veja um exemplo: 



e) Veja que a fórmula atual da célula G20 é 

“=SOMA(F13:F14;F6:F9)” 

f) Se você incluiu 2 novas linhas na tabela 1, a nova fórmula 

passaria a ser “=SOMA(F13:F16)+SOMA(F8:F11)” 

Com isso, você concluiu o cálculo dos custos variáveis. O valor desse 

custo pode ser visto na célula G20. 

Vamos passar agora para a aba 6. Capital de Giro. 

 

1.6 Aba 6. Capital de Giro 

Nessa aba o objetivo é estimar o valor dos custos variáveis de sua empresa, ou 

seja, aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Para fazer isso, 

siga os passos: 

1. Clique sobre a aba 6. Capital de Giro 

Nessa aba, iremos preencher as duas tabelas que aparecem nessa aba, 

conforme mostrado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Tabela 1 

Nessa tabela, você irá informar os valores referentes às hipóteses de ciclo 

de caixa.  

 

2. Na célula G7, informe o prazo médio de pagamento de fornecedores, em 

dias. 

3. Na célula G8, informe o tempo médio de estocagem, que é o tempo médio 

que o produto permanece na empresa antes de ser vendido para o cliente. 

Se sua empresa já está em operação, você pode calcular esse valor a 

partir dos dados de sua contabilidade. Basta dividir o valor dos estoques 

(que aparece no balanço, em Ativo circulante) pelo Custo do Produto 

Vendido (que aparece no Demonstração do Resultado do Exercício – 



DRE). O resultado da divisão deve ser multiplicado por 360, uma vez que 

os valores dos demonstrativos contábeis são anuais. 

4. Na célula G9, informe o prazo médio de recebimento. 

O prazo médio de recebimento é o tempo médio necessário para que a 

empresa receba o pagamento de seus clientes. 

Com isso, você concluiu o cálculo do ciclo de caixa, que aparece na célula 

E11. 

O ciclo de caixa é o tempo decorrido entre o pagamento da matéria prima 

e o recebimento da venda. 

Com isso, você já pode visualizar, na aba 7. Fluxo de Caixa, o mês do 

ponto de equilíbrio (quando a empresa não tem nem lucro nem prejuízo), 

célula E36, e a necessidade de capital anual, célula E38. 

Vamos passar agora para a aba 8. Valuation. 

 

1.7 Aba 8. Valuation 

Nessa aba o objetivo é estimar o quanto vale sua empresa. Essa planilha utiliza 

os dados que já fornecemos anteriormente. Além disso, são necessárias mais 

duas informações: 

I. Valor dos impostos (célula F6) 

II. Taxa de desconto (anual) (célula F7): representa a taxa a ser utilizada 

para trazer os valores futuros do fluxo de caixa para o valor presente, 

representando o risco assumido. 

Com isso, a planilha calcula automaticamente o valor da sua empresa que pode 

ser visto na célula F25. 


