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RESUMO 

O Brasil é um país que têm sua história marcada pela produção do açúcar e 
atualmente o mercado da confeitaria segue em expansão. Neste trabalho, objetivou-
se analisar a viabilidade econômico-financeira de uma micro-empresa de suspiros 
artesanais, situada na cidade de Barra Mansa – RJ, de acordo com dois cenários de 
produção. O primeiro cenário considerou-se a produção apenas de suspiros 
artesanais e o segundo a produção dos suspiros e também de quindins, 
aproveitando assim as gemas de ovo anteriormente descartadas. Com o 
levantamento dos dados econômicos foi possível determinar os seguintes 
indicadores econômicos de rentabilidade: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 
Interna de Retorno (TIR) e o Payback descontado; para assim realizar a comparação 
entre os dois cenários. Além disso, foram realizadas a analise de sensibilidade, 
seguida pela análise de risco para identificar respectivamente qual dos itens de 
produção mais impactam os resultados econômicos da empresa e para analisar o 
risco de insucesso do empreendimento diante das oscilações de preços do mercado. 
Os resultados obtidos para o VPL foram positivos em ambos os cenários e a TIR 
também se mostrou superior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) escolhida. 
Porém, foi possível identificar que o segundo cenário se mostrou financeiramente 
mais atrativo visto que a produção do quindim além de agregar valor ao portfólio da 
empresa, faz o aproveitamento da gema de ovo conseguindo assim uma 
lucratividade maior no produto final.  
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