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Resumo 

 

 

 

É de suma importância entender os conceitos da administração para gerenciar um 

empreendimento. A administração explica que o planejamento é imprescindível para 

a organização obter êxito e neste sentido o Plano de negócio é uma ferramenta que 

auxilia o empreendedor na aquisição de informações para a construção do projeto. 

Deste modo este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade para a abertura de 

uma loja com roupas multimarcas no município de Navegantes – SC. Como tipologia 

foi utilizada a proposição de plano, com enfoque qualitativo e quantitativo. A coleta 

dos dados foi por meio de fontes primárias e secundárias; sendo aplicados 155 

questionários, com clientes potenciais e pesquisado em bibliografia pertinente o 

ramo em questão. O resultado do projeto mostra ser viável para abertura da 

empresa na cidade de Navegantes, principalmente se o empreendedor conseguir 

colocar em prática as estratégias elaboradas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, Plano de Negócio, Loja de Roupas 

Multimarcas.
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Com o crescimento da economia brasileira, e a melhoria do poder aquisitivo 

do consumidor, as pessoas estão adquirindo mais produtos e serviços; inclusive 

roupas e acessórios que acompanham. 

Dessa forma para que uma organização seja bem sucedida deve estar 

preparada para atender estes consumidores, que estão cada vez mais exigentes. 

Portanto é essencial para as empresas trabalhar com planejamento; principalmente 

as que estão inserindo no mercado. 

Com base nas informações levantadas pelo SEBRAE-SC (2009), 30% das 

empresas brasileiras fecham suas portas no primeiro ano de vida. De acordo com os 

dados da Instituição, cerca de 96% das empresas que fecham as portas nos cinco 

anos iniciais, pertenciam ao segmento das micros e pequenas empresas. A 

inexperiência do aspirante a empresário em lidar com as operações burocráticas do 

dia a dia de uma empresa, tais como impostos, fluxo de caixa, financiamentos, carga 

tributária, além de falta de planejamento na constituição do empreendimento são 

fatores que podem levar ao fechamento de uma empresa em seus primeiros anos de 

vida. 

Apesar da estatística negativa das empresas nos seus primeiros cinco anos 

de vida; a ABIT (associação brasileira indústria têxtil e confecções) relata que o setor 

têxtil deverá crescer 4% em 2010 e o de confecções 3,7% em relação a 2009. A 

previsão representa uma recuperação do mercado, que no ano passado registrou 

queda de 6,7% e 8% respectivamente. O faturamento anual deverá atingir US$ 50 

bilhões, com a geração de 40 mil novos empregos formais.  

Ainda de acordo com ABIT (2010), as mulheres são as grandes consumidoras 

de moda no país. A moda feminina responde por 41% da produção. Já o público 

masculino representa 35% do mercado. A moda infantil tem participação de 18% e a 

moda bebê, 5%. O país produziu no ano passado o equivalente a US$ 15,9 bilhões 

e o consumo aparente foram US$ 15,7 bilhões. 

Tendo em vista os dados apresentados, não possuir um plano de negócios, 

que oriente os rumos neste segmento é algo prejudicial. É preciso ter um plano bem 

claro, objetivo e detalhado, antes de realizar qualquer ação ou investimento, seja de 

tempo ou de dinheiro. Com base no plano de negócios é possível verificar e levantar 
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dados da demanda do mercado pelo produto, concorrentes presentes, futuros 

entrantes, preço médio do produto no mercado, risco, entre outros. 

Bernardi (2007) explica que o plano de negócios não garante o sucesso da 

empresa, no entanto, bem desenvolvido e com qualidade, diminui os riscos do 

projeto, através das informações levantadas por ele, criando bases sólidas para o 

acompanhamento nas decisões na estratégia do negócio. 

Segundo dado do governo do Estado, Navegantes está entre os cinco 

municípios que mais crescem em Santa Catarina na ordem de 57.324 habitantes, 

(Estimativa IBGE-2009). A cidade foi uma das que mais abriu postos de trabalho em 

2009, sendo 1.030 de janeiro a outubro, conforme dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. O 

saldo total de 2009 foi de 1.085 novos postos de trabalho, e no ano passado, a 

prefeitura de Navegantes emitiu 450 alvarás para novas empresas.  

Assim o plano de negócios será desenvolvido, com o propósito de estudar a 

viabilidade de uma loja roupas multimarcas, para jovens e adultos de ambos os 

sexos, no município de Navegantes SC, com apoio da Uni Nova Pré-Incubadora de 

empresas da Universidade do Vale do Itajaí. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa/justificativa 

 

 

O acadêmico tem o propósito de montar seu próprio negócio no município de 

Navegantes, portanto terá que buscar informações precisas sobre o futuro 

empreendimento, para constatar sua viabilidade.  

Por esta razão se faz de extrema relevância a utilização de um plano de 

negócios, no qual se adquire dados importantes para o desenvolvimento do negócio. 

Assim sendo, o acadêmico apresenta a seguinte pergunta: É viável a abertura de 

uma loja com roupas multimarcas no município de Nav egantes – SC?  

Para o acadêmico este trabalho é de suma importância, pois tem a 

oportunidade de ser um empresário no futuro, cooperando para o crescimento do 

comércio e economia de Navegantes, graças à instalação de novas empresas no 
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município; conseqüentemente gera maior consumo na cidade, proporcionando uma 

oportunidade de investimento. 

Para a Universidade do Vale do Itajaí e Uni Nova Pré-Incubadora de 

empresas, o estudo é fundamental, pois gera novos conhecimentos nesta área; e 

oferece suporte para desenvolvimentos de projetos, planos e pesquisas. 

Quanto à originalidade do trabalho, no sistema da biblioteca da Univali, se 

encontra trabalho no setor comércio varejista; mas nenhum foi desenvolvido no 

município de Navegantes. 

Cabe ressaltar que o tempo para a execução do trabalho foi viável, já que a 

realização do estágio ocorreu no período de um ano, proporcionando ao acadêmico 

a oportunidade de aplicar os questionários e fazer os estudos necessários.  

 

 

1.2 Objetivo geral e especifico 

 

 

Todo trabalho acadêmico científico deve apresentar objetivo geral. De acordo 

com Richardson (1999, p. 62): objetivo geral “definem, de modo geral, o que se 

pretende alcançar com a realização da pesquisa.” 

 Tomando-se por base, o conceito apresentado, destaca-se como objetivo 

geral deste estudo: Elaborar um plano de negócios para a abertura de uma loja com 

roupas multimarcas na cidade de Navegantes – SC. 

 Para atingir de forma plena o objetivo anteriormente citado, faz-se necessário 

estabelecer objetivos específicos, pois estes “definem etapas que devem ser 

cumpridas para alcançar o objetivo geral.” (RICHARDSON, 1999, p. 63). Assim, o 

objetivo geral é desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

• Realizar uma análise de mercado 

• Definir estratégias de marketing 

• Estruturar o plano operacional 

• Elaborar um plano financeiro 

 Para o bom êxito deste projeto, serão destacados na próxima seção os 

aspectos metodológicos que orientam este estudo. 
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1.3 Aspectos metodológicos  

 

 

 É de suma importância o trabalho científico no estágio, pois o acadêmico terá 

a oportunidade de unir conhecimento teórico, com a prática no seu projeto. Para 

Richardson (1999), o método indica o caminho ou maneira para chegar a 

determinado fim ou objetivo, e a metodologia estabelece as regras de acordo com o 

método científico, mediante necessidade de observar, formular hipóteses, a 

elaboração de instrumentos de coletas e análise de dados. 

 

 

1.3.1 Caracterização do trabalho de estágio 

 

 

 O projeto foi realizado, inicialmente por pesquisa diagnóstica, mas para 

elaborar um plano de negócios, caracteriza-se também pela tipologia de proposição 

de planos. Em que “[...] o propósito é apresentar propostas de planos ou sistemas 

para solucionar problemas organizacionais”. (ROESCH, 2009, p. 71) 

 O trabalho utilizou abordagem dos métodos quantitativos e qualitativos, com 

predominância neste último. Com base em Richardson (1999, p. 70) apresenta o 

seguinte conceito: 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 
emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 
simples como percentual, média, desvio–padrão, ás mais complexa como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 
 

Como o projeto se trata de um plano de negócios o método quantitativo é de 

extrema relevância para obtenção de informações, em razão de auxiliar nas etapas 

de análise de mercado, concorrentes, na viabilidade financeira e perfil dos clientes. 

 Ao passo que “o método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à 

medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise de um problema”. (RICHARDSON, 1999, p. 79). Este método serviu para 

dados informais sobre o ambiente em estudo, utilizando-se de observação do 

participante e entrevista. Para Richardson (1999) a abordagem qualitativa de um 
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problema justifica-se, por ser uma forma adequada por entender a natureza de um 

fenômeno social. 

A natureza do trabalho possui caráter de nível exploratório e descritivo. 

Descritivo porque identifica o comportamento dos clientes e concorrentes. 

Exploratório, porque utiliza a postura do método qualitativo de ouvir o que os 

participantes da pesquisa têm a dizer.  

O método quantitativo é freqüentemente aplicado nos estudos descritivos; de 

acordo com Richardson (1999), trata-se de aspectos extensos da sociedade como 

informar dados da população economicamente ativa, do emprego, rendimento, 

consumo e efetivo de mão-de-obra; sondagem de opiniões e atitudes; como 

identificar comportamento de grupos minoritários. 

No nível exploratório conforme relata Roesch (2007, p.154) “[...] neste sentido, 

argumenta-se que pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de dados 

são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa”. Seguindo neste mesmo 

significado, Richardson (1999, p. 80) diz:  

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação 
de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado 
grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 
 

Nesta etapa pode-se constatar que as análises quantitativas e qualitativas e 

os níveis descritivos e exploratórios devem estar coerentes e alinhados com as 

informações levantados por eles. 

 

 

1.3.2 Contexto e participantes da pesquisa 

 

 

 Nesta etapa do projeto são denominados os participantes da pesquisa e as 

fontes para sua elaboração, população e amostra, no qual deve-se conhecer alguns 

conceitos para melhor entendimento. Conforme descreve Richardson (1999, p. 157): 

“População é o conjunto de elementos que possuem determinadas características. 

Usualmente, fala-se de população ao se referir a todos os habitantes de 
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determinado lugar”. Em vista de melhor concordância Roesch (2007, p. 139) 

caracteriza amostra como: 

O propósito da amostragem é construir um subconjunto da população que é 
representativo nas principais áreas de interesse da pesquisa. [...] A amostra 
deve ser extraída de maneira que cada membro da população tenha a 
mesma chance estatística de ser incluído na amostra. 
 

 Assim é de grande relevância a coleta de informações para uma amostra; 

constituir desta população, procedimentos viáveis para extração de dados. Os 

participantes da pesquisa foram futuros clientes potenciais e concorrentes. 

Barbetta (2007, p. 27), expõe: “população, é o conjunto de elementos que 

queremos abranger em nosso estudo e que são passíveis de serem observados, 

com respeito ás características (variáveis) que pretendemos levantar”. 

 Ainda de acordo com o autor supracitado a amostra é parte dos elementos de 

uma população. Deste modo apresenta-se o cálculo para o tamanho mínimo da 

amostra e seus componentes: 

“N” tamanho (número de elementos) da população; 

 “n” tamanho (numero de elementos) da amostra; 

 “n0” uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

 “E0” erro amostral tolerável. 

 No qual se obtém: n0 = 1  

                                  E0
2 

                                     n= N.n0        

                                 N+n0 

 No projeto, foi considerado um erro amostral de 8,5 pontos percentuais; para 

cálculo da amostra. De acordo com dados do IBGE (2009), Navegantes tem 

aproximadamente 57.324 habitantes. Este foi considerado a população N para o 

calculo da amostra. 

 Assim destaca-se: 

N 0 = 1 /0 ,085 2 =138.41  

 N=57324*138 .41 / (57324+138.41 )  =7934214.80 /57462 .41=139 

Portanto o tamanho mínimo da amostra é de 139 respondentes, para ter um 

erro amostral de 8,5 pontos percentuais. 
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1.3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dad os  

 

 

 As fontes utilizadas para pesquisa foram obtidas de dados primários e 

secundários. Nesse sentido Mattar (2001) relata que os dados primários, são 

aqueles que não foram antes coletados, portanto estão em domínio dos 

pesquisados; são coletados com finalidade de atender as necessidades da pesquisa 

em andamento. Já os dados secundários conforme descreve Mattar (2001, p. 48) 

“são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, ás vezes, até 

analisados e que estão catalogados a disposição dos interessados”. 

 Os instrumentos usados para a coleta dos dados foram mediante entrevistas 

e questionários. Para Richardson (1999, p. 207) “a entrevista é uma técnica 

importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as 

pessoas”. 

 As entrevistas foram realizadas com os concorrentes e foi aplicada entrevista 

não estruturada. Richardson (1999) explana que entrevista não estruturada, 

chamada também de entrevista em profundidade, tem em vista adquirir aspectos 

mais importantes de determinado problema. Almejam-se informações detalhadas 

para uma análise qualitativa, e busca entender como e por que ocorre algo. 

  Já com os potenciais clientes foram aplicados questionários, que combinam 

perguntas abertas e fechadas. Richardson (1999, p. 193) explica que: 

Freqüentemente, os pesquisadores elaboram os questionários com ambos 
os tipos de perguntas. As perguntas fechadas destinadas a obter 
informação sociodemográfica do entrevistado (sexo, escolaridade, idade 
etc.) e respostas de identificação de opiniões (sim – não, conheço – não 
conheço etc.), e as perguntas abertas, destinadas a aprofundar as opiniões 
do entrevistador. Por exemplo: Por que não gosta? Por que gostaria de 
conhecer? Etc. Geralmente, o pesquisador, visando não fechar totalmente 
uma pergunta, inclui entre suas alternativas uma categoria outros, aberta. 
 

 Este estudo tem por objetivo buscar informações sobre os concorrentes, 

verificar as marcas de roupas mais vendidas, sua faixa de preço praticada; perfil e 

desejo dos clientes em potencial entre outras informações. 
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1.3.4 Tratamento e análise dos dados  

 

 

Nesta etapa, é explicada a realização das análises.  Mattar (2001, p. 1992) 

afirma que “[...] o objetivo principal das análises é permitir, ao pesquisador, o 

estabelecimento das conclusões, a partir dos dados coletados”. 

O tratamento dos dados coletados foi feito por meio de análise qualitativa e 

quantitativa. O tratamento dos dados qualitativos utilizou-se de análise de conteúdo. 

Segundo Roesch (2007. p.169) “significa organizar e interpretar os dados e 

informações coletadas por um pesquisador”. 

Já com os dados quantitativos, foram analisados de forma descritiva e 

estatística, apresentados por gráficos e tabelas e utilizando o software Excel como 

ferramenta de apoio.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A fundamentação teórica, ou revisão da literatura, é parte do projeto em que o 

acadêmico apresenta assuntos pertinentes em relação ao estágio em estudo. 

Segundo esclarece Roesch (2007, p. 105) “a revisão da literatura permite entre 

outros propósitos levantar soluções alternativas para tratar da problemática”. 

 Dessa forma, este capítulo busca esclarecer pontos relacionados ao 

desenvolvimento de um plano de negócio, destacando aspectos relacionados a 

marketing, operacional e finanças. 

 

 

2.1 Administração  

 

 

 A tarefa da administração é elaborar estratégias para o desenvolvimento das 

organizações, buscando resultados positivos. 

 Para melhor entendimento Chiavenato (2001, p. 2) conceitua que: 

[...] A Administração trata do planejamento, da organização, seja ela 
lucrativa ou não-lucrativa. A Administração trata do planejamento, da 
organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades 
diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorrem dentro de uma 
organização. Assim a Administração é imprescindível para a existência, 
sobrevivência e sucesso das organizações. Sem a Administração, as 
organizações jamais teriam condições de existir, sobreviver e crescer.  
 

 Na percepção de Lacombe e Heilborn (2006), a Administração é um conjunto 

de princípios e regras, que tem finalidade projetar, organizar, conduzir, coordenar e 

controlar os esforços de um grupo de pessoas que almejam alcançar um resultado.  

 Portanto a Administração é indispensável para todos os tipos de organização, 

por meio de suas técnicas e conceitos, é possível gerenciar as empresas de forma 

competitiva, com foco em seus objetivos. 
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2.1 Funções do Administrador  

 

 

 Observando o contexto da administração, pode-se destacar que planejar, 

organizar, liderar, coordenar e controlar são as principais funções. Neste sentido 

Lacombe e Heilborn (2006) afirmam que planejar é o ato de pensar, almejar, definir 

os recursos para concretizar um objetivo. Para Dalft (2005, p. 5) “o planejamento 

define onde a organização quer estar no futuro e como chegar lá”. Deste modo 

planejamento é uma ferramenta indispensável para o administrador realizar seus 

projetos.  

 Organizar é um procedimento que segue o planejamento. Segundo Lacombe 

e Heilborn (2006), organizar abrange identificar, dividir, definir responsabilidades e 

autoridades para atingir a finalidade proposta. Dalft (2005, p. 6) explana, “[...] 

organização envolve a atribuição de tarefas, o agrupamento das tarefas, em 

departamentos, e a atribuição de autoridade e alocação de recursos pela 

organização”. 

 Já liderança é uma função administrativa essencial para qualquer 

administrador. De acordo com Dalft (2005) liderar quer dizer motivar pessoas para 

conseguir metas e objetivos. Significa criar uma cultura, valores, definir metas aos 

subordinados e gerar vontade para cumprir as tarefas da organização com êxito. 

 Lacombe e Heilborn (2006, p. 49) contemplam ao afirmar que liderar é 

“conduzir um grupo, influenciando seu comportamento, para atingir objetivos e 

metas de interesse comum do grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada 

num conjunto de idéias e princípios”. Por conseguinte a liderança é fundamental 

para o administrador, no qual se consegue trazer resultados mediante das pessoas. 

 No processo administrativo, a função de coordenar implica em ordenar as 

atividades. Para melhor compreensão, Lacombe e Heilborn (2006), enfatizam que 

coordenar é cooperar com as atividades da organização de forma equilibrada, 

correta e integrada com todos os interessados. Chiavenato (2001, p. 98), contribui 

dizendo: “[...] A coordenação deve ser baseada numa real comunhão de interesses. 

A coordenação indica que há um alvo ou objetivo a alcançar e que deve guiar os 

atos de todas as pessoas envolvidas”. Assim coordenar é manter a organização 

unida aos interesses da empresa. 
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 Controle é a quinta função do administrador. Dalft (2005, p. 7) descreve “[...] 

controlar significa monitorar as atividades dos funcionários, determinando se a 

organização está ou não no caminho em direção ás suas metas, e fazendo as 

correções quando necessária”. Para Lacombe e Heilborn (2006), controlar se refere 

em assegurar os métodos com desempenho, na direção dos objetivos da empresa. 

Conseqüentemente controle é prestar atenção em todas as atividades dos 

colaboradores para ter êxito em suas tarefas e conseqüentemente, aperfeiçoar o 

processo de gestão. 

 

 

2.1.2 Habilidades do Administrador  

 

 

 O administrador de sucesso deve possuir habilidades para administrar seu 

negócio. Lacombe e Heilborn (2006) trazem o conceito de que habilidade técnica é o 

domínio de um tipo de atividade; é alcançado em razão de experiência, educação e 

treinamento profissional.  

 Com mesma linha de pensamento Chiavenato (2001, p. 3) explana: 

Habilidade técnica: consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e 
equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas com 
base em sua educação e experiência profissional. É a habilidade de fazer 
coisas concretas e práticas e está muito relacionada com o hardware 
disponível. 
 

 Assim habilidade técnica está mais envolvida no nível operacional da 

empresa. Habilidade humana é saber lidar com as pessoas. Para Dalft (2005, p. 10) 

define esta habilidade como: 

É a habilidade do gerente de trabalhar com outras pessoas e por meio 
delas, e de trabalhar eficazmente como membro de um grupo. Essa 
habilidade é demonstrada no modo como o gerente se relaciona com outras 
pessoas, incluindo a habilidade de motivar, facilitar, coordenar, liderar, 
comunicar, e resolver conflitos. 
 

 Contribuindo com o assunto, Lacombe e Heilborn (2006, p. 10) interpretam: 

“[...] A habilidade humana refere-se às aptidões para trabalhar com pessoas e para 

obter resultados por meio dessas pessoas”. Todavia esta habilidade incidiu em 

entender o ser humano e explorar sua capacidade.  
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 A habilidade conceitual ou visão sistêmica se apresenta nos níveis mais altos 

da empresa. Segundo Dalft (2005) habilidade conceitual é entender a organização 

como um todo, é o ato de pensar estrategicamente, planejar, tomar decisões de 

médio e longo prazo. Os autores Lacombe e Heilborn (2006, p. 10) cometam “como 

parte das habilidades conceituais, o administrador tem que saber conviver, 

compreender, e lidar com situações complexas e ambíguas [...]”. 

 Logo a habilidade conceitual refere-se a conhecimentos dos ambientes 

internos e externos onde a empresa está inserida, para melhor posicionamento no 

mercado de atuação. 

 

 

2.3 Empreendedorismo  

 

 

O primeiro uso do termo “empreendedorismo” foi registrado por Richard 

Cantillon, em 1755, para explicar a “receptividade ao risco de comprar algo por um 

determinado preço e vendê-lo em um regime de incerteza.” (HASHIMOTO, 

MARCOS, 2006, p. 1). 

Já, na visão de Gimenez et al. (2000, p. 10), o termo empreendedorismo é 

“o estudo da criação e da administração de negócios novos, pequenos e familiares, 

e das características e problemas especiais dos empreendedores.” (EDA; TOMÁS, 

2006, p. 10) 

Para o Chiavenato (2006, p. 3):  

O termo empreendedor – do francês entrepreneur – significa aquele que 
assume risco e começa algo novo. O empreendedor é a pessoa que inicia 
e/ou opera um negócio para realizar uma idéia ou projeto pessoal 
assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente. 
 

Contribuindo com a mesma linha de pensamento Dornelas (2001, p. 19) 

comenta que: 

Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem não se contentam em ser mais um na 
multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, 
querem deixar um legado. Uma vez que os empreendedores estão 
revolucionando o mundo, seu comportamento e o próprio processo 
empreendedor devem ser estudados e entendidos. 
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O empreendedor goza de valores e decisões próprios, define metas, sabe 

trabalhar com os recursos disponíveis, é um estrategista, vai à busca das 

oportunidades mais importantes. É importante não confundir individualismo com 

independência. O empreendedor tem como traço peculiar não trabalhar sozinho, 

porque conquista apoio e confiança das pessoas que o ajudarão encaminharem seu 

próprio negócio. (HASHIMOTO, 2006). 

No entendimento de Eda e Tomás (2006, p. 11) os indivíduos 

empreendedores, além de inovadores, são pessoas criativas, que: 

[...] imaginam a situação e o cenário no qual trabalharão e um número 
significativo de alternativas para a forma como irão organizar e fazer as 
coisas para transformar suas visões em realidade (LYNN, 1969).O 
empreendedor, além de criativo, mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive o usado para detectar oportunidades de negócio; é a 
pessoa que se propõe a apreender continuamente e a tomar decisões que 
objetivam a inovação, definindo e alcançando objetivos. 
 

Chiavenato (2006) relata que os empreendedores são pessoas fascinantes 

no ambiente em que atuam. Oferecem oportunidades de trabalho, são criativos e 

colaboram com o desenvolvimento econômico. Não fornecem apenas produtos ou 

serviços, mas tomam para si as responsabilidades; estão ligados com os 

acontecimentos sociais e globais. 

De acordo com Dornelas (2001, p. 38) acredita-se que o processo 

empreendedor: 

Pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é 
decorrente de uma gama de fatores internos e externos ao negócio, do 
perfil do empreendedor e de como ele administra as adversidades que 
encontra no dia-a-dia de seu empreendimento. Os empreendedores inatos 
continuam existindo, e continuam sendo referências de sucesso, mas 
muitos outros podem ser capacitados para a criação de empresas 
duradouras. 
 

“O papel do empreendedor não se limita à criação de negócios, ele 

compreende também a criação de um método de produção, a promoção de 

mudanças estruturais na organização.” (HASHIMOTO, 2006, p. 4). 

Portanto os empreendedores são pessoas otimistas, acreditam em si, são 

carregados de energia, buscam sempre algo para fazer. 

Chiavenato (2006) explica que o processo empreendedor reuniu atividades, 

funções, ações que estão ligados abertura de uma empresa. O empreendedorismo 

envolve um processo de novidade, algo novo, que possa agregar valor ao mercado 

consumidor. O empreendedorismo exige dedicação, persistência, vontade, para que 
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o negócio se torne real e cresça. O empreendedor deve ter coragem, assumir riscos 

e decisões desafiadoras, além de paciência com possíveis deslizes, erros ou 

fracassos. 

Eda e Tomás (2006, p. 18) contemplam dizendo: 

O comportamento do indivíduo empreendedor é influenciado pelo seu 
contexto e momento histórico, pela sua conduta e sistema de valores, o que 
pode representar capacidade de se adaptar ás mudanças em seu meio, 
despender esforço para conseguir soluções originais. Isso pode se traduzir 
por criatividade, busca de oportunidade, correr risco e, de uma forma global, 
inovação. 
 

Cooperando com seus julgamentos os autores (EDA; TOMÁS, 2006, p. 18) 

explicam: 

 “O empreendedorismo, portanto, é um conceito dinâmico, e o 

empreendedor destaca-se ou mesmo surge quando novas situações aparecem, 

novas decisões são tomadas, novos rumos são escolhidos”. 

Deste modo o empreendedor é alguém que define metas, busca 

informações, é obstinado. Possui características que o diferenciam, é a pessoa que 

quer aprender e busca o autoconhecimento e atualização em relação ao meio que 

atua. As pessoas empreendedoras são entusiasmadas, apaixonadas por aquilo 

que fazem; por isso dedicam suas vidas ao seu negócio. 

 

 

2.4 Plano de Negócio 

 

 

 O plano de negócio é uma ferramenta essencial para realização de um 

empreendimento e para a tomada de decisão do empreendedor. Mediante o plano 

se adquire informações relevantes para a construção do projeto. 

 Conforme (HISRICH, PETERS, 2004, p. 210) relatam: “O plano de negócio é 

um documento preparado pelo empreendedor em que são descritos todos os 

elementos externos e internos relevantes envolvidos no inicio de um novo 

empreendimento [...]”. 

 Chiavenato (2006, p. 128) define plano de negócio como: 

O plano de negócio – business plan – é um conjunto de dados e 
informações sobre o futuro empreendimento, que define suas principais 
características e condições para proporcionar uma análise da sua 
viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar sua implantação. É 
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uma espécie de plano de viabilização de uma idéia, um pequeno check list 
para não deixar passar nada despercebido. 

 

De acordo com Dornelas (2005) o plano de negócios oferece apoio à 

empresa, pois organiza seu processo de aprendizagem e possibilita ao 

empreendedor se posicionar no ambiente de negócios.  

 Na percepção de (DORNELAS, 2005, p. 97) “[...] o plano de negócios é uma 

ferramenta que se aplica tanto no lançamento de novos empreendimentos quanto 

no planejamento de empresas maduras”. 

 Já na visão de Chiavenato (2006) o plano de negócio permite: projetar, 

organizar, conduzir e controlar o projeto; serve para dar início, meio e fim ao 

negócio, e permite colher informações sobre influência de clima externo e possíveis 

turbulências no mercado. 

 Hisrich e Peters (2004, p. 212) descrevem que: 

O plano de negócio é valioso para o empreendedor, para potenciais 
investidores e até para os novos funcionários, que estão tentando se 
familiarizar com o empreendimento, suas metas e objetivos. O plano de 
negócio é importante para essas pessoas por que: ajuda a determinar a 
viabilidade do empreendimento em um mercado especifico. Fornece 
orientação ao empreendedor na organização de suas atividades de 
planejamento. Serve como instrumento importante para auxiliar na 
obtenção de financiamento. 

 

Deste modo o plano de negócio deve difundir-se nos contextos e ambientes 

para obter apoio de todas as classes, sendo um instrumento imprescindível para o 

sucesso de um empreendimento. 

 

 

2.5 Metodologia para plano de negócio   

 

 

Para o desenvolvimento de um plano de negócio é necessário o entendimento 

do roteiro de construção, por isso deve-se conhecer suas tarefas. Dolabela (2006) 

sugere um roteiro de plano de negócio que se destaca a seguir:  
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Quadro 1 – Roteiro para Plano de Negócio 
Detalhamento das tarefas do Plano de Trabalho 

 

Tarefa                                                                                                                             Ordem de realização 

                                                                                                                    

1. Sumário executivo                                                                                                             5 

     

    1.1  Enunciado do projeto 

1.2  Competência dos responsáveis 

1.3  Os produtos e a tecnologia 

    1.4  O mercado potencial 

    1.5  Elemento de diferenciação 

    1.6  Previsão de vendas 

    1.7  Rentabilidades e projeções financeiras 

    1.8  Necessidades de financiamento 

 

2. A empresa                                                                                                                            3 

                                                                                                                          

    2.1  A missão 

    2.2  Os objetivos da empresa 

           Situação planejada desejada 

           O foco 

    2.3  Estrutura organizacional e legal   

           Descrição legal 

           Estrutura funcional, diretoria, gerência e staff 

    2.4  Síntese das responsabilidades da equipe dirigente – currículos 

    2.5  Plano de operações 

           Administração 

           Comercial 

           Controle de qualidade 

           Terceirização 

           Sistemas de gestão 

           As parcerias 

 

3. O plano de marketing                                                                                                          1 

                                                                                                                                                                                               

    3.1  Análise de mercado 

           O setor 

           O tamanho de mercado 

           Oportunidades e ameaças 

           A clientela 

           Segmentação 

           A concorrência 

           Fornecedores 

  

    3.2 Estratégia de marketing                                                                                                  2 

          O produto  
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          A tecnologia, ciclo de vida 

          Vantagens competitivas 

          Planos de pesquisa & desenvolvimento 

          Preço 

          Distribuição 

          Promoção e propaganda 

          Serviço ao cliente (venda e pós-venda) 

          Relacionamento com os clientes 

     

4. Plano Financeiro                                                                                                                4 

                                                                                                                 

    4.1  Investimento inicial 

    4.2  Projeção dos resultados 

    4.3  Projeção de fluxo de caixa 

    4.4  Projeção do balanço  

    4.5  Ponto do equilíbrio 

    4.6  Análise de investimento 

           Tempo de retorno do investimento – Payback 

           Taxa interna de retorno 

           Valor atual líquido 

 

Fonte: Adaptado de Dolabela (2006, p. 136) 

 Para começar um plano de trabalho, Dolabela (2006), sugere com primeira 

etapa o plano de marketing e suas tarefas, ou seja, a análise do mercado seguido 

da definição da estratégia de marketing com sua composição, principalmente 

quanto ao composto mercadológico. 

 Como terceiro passo está à estrutura da empresa com suas atribuições e 

plano de operações. O plano financeiro é a quarta etapa do projeto, abordando 

desde o investimento inicial, até o valor atual líquido. 

 A quinta e última etapa será o sumário executivo com todas as descrições 

necessárias para resumir o plano de negócio e atender aos eventuais requisitos de 

passíveis investidores. 

 Para comparar os roteiros do plano de negócio, procurou-se outras 

metodologias. Neste sentido Dornelas (2008), apresenta as seguintes tarefas: 

 

 

 

 

 

 

Continuação do quadro 1 
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Quadro 2 – Roteiro para plano de Negócio 

Estrutura sugerida para pequenas empresas em geral  

 

1. Capa  

2. Sumário 

3. Sumário Executivo Estendido 

 

3.1 Declaração de visão 

3.2 Declaração de missão 

3.3 Propósitos gerais e específicos do negócio, objetivos e metas 

3.4 Estratégias de marketing 

3.5 Processo de produção 

3.6 Equipe comercial 

3.7 Investimentos e retornos financeiros 

 

4. Produtos e Serviços 

 

4.1 Descrição dos produtos e serviços (características e benefícios) 

4.2 Previsão de lançamentos de novos produtos e serviços 

 

5.  Análise da Indústria  

 

5.1  Análise do setor  

5.2  Definição do nicho de mercado 

5.3  Análise da concorrência 

5.4 Diferenciais competitivos 
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6.   Plano de Marketing  

 

6.1 Estratégias de marketing (preço, produto, praça, promoção) 

6.2 Canais de venda e distribuição 

6.3 Projeção de vendas 

 

7.  Plano Operacional 

 

7.1  Análise das instalações 

7.2  Equipamentos e máquinas necessárias 

7.3  Funcionários e insumos necessários 

7.4  Processo de produção 

7.5  Terceirização 

 

8.  Estrutura da Empresa  

 

8.1  Estrutura da organização 

8.2  Assessorias externas (jurídica contábil etc.) 

8.3  Equipe de gestão 

 

9.  Plano Financeiro 

 

9.1  Balanço Patrimonial 

9.2  Demonstrativo de resultados 

9.3  Fluxo de caixa 

 

 

10.  Anexos 

 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2008, p. 91). 

 

 Tendo em vista as metodologias apresentadas, observam-se similaridades 

significativas entre elas, evidenciando portando que um plano de negócio deve 

conter um Plano de Marketing, Operacional e Financeiro. 

 

 

 

 

 

Continuação do quadro 2 
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2.5 Plano de Marketing  

 

  

O plano de marketing é uma ferramenta que orienta a gestão para bons 

resultados dentro da organização. Dolabela (2006) explica que o plano de 

marketing identifica oportunidades de negócio para empresa, ensina como penetrar 

em mercados identificados, bem como conquistá-los e manter em posição. 

 Ainda de acordo com (DOLABELA, 2006, p. 141) “[...] no plano, são 

estabelecidos os objetivos da empresa, e depois, a escolha das estratégias mais 

viáveis para atingir os objetivos”. 

  O plano de marketing relata Kotler e Keller (2006), funciona em dois níveis: 

Estratégico e Tático. O plano de marketing estratégico estabelece mercado alvo, 

tomando-se por base um diagnóstico das melhores oportunidades de negócio. O 

plano de marketing tático inclui as táticas do marketing, com as características do 

produto, preço, comercialização, promoção, serviços e canais de venda. 

 Deste modo o plano de marketing é fundamental, para proporcionar mais 

competitividade e segurança no mercado onde se busca atuação. A seguir é 

apresentado o conteúdo da análise de mercado. 

 

 

2.5.1 Análise de mercado  

 

 

 A análise de mercado é a primeira fase do planejamento de marketing. 

Conforme (WOILER; MATHIAS, 1996, p. 41) “a análise de mercado não só é o 

ponto de partida para a elaboração do projeto como também é um de seus 

aspectos mais importantes”. 

 Segundo os autores supracitados o estudo de mercado, apresenta os 

seguintes elementos: 

• Através do confronto entre demanda e oferta, e a provável escassez de 

demanda futura, fornecerá elementos para determinada escala de produção do 

projeto. 
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• Um dos aspectos importantes para determinar a localização do investimento é 

a região geográfica na qual o produto será comercializado. 

• As projeções do projeto deve-se considerar o preço de venda, custos de 

comercialização e estoques nos canais de distribuição.  

 De acordo com (COBRA, 2006, p.71) “A Investigação de mercado é uma 

arma poderosa para detectar tanto oportunidades quanto ameaças que pairam sobre 

qualquer tipo de negócio”. 

     Woiler e Mathias (1996, p. 41) relatam ainda que: 

[...] as análises de mercado têm assumido importância crescente para as 
empresas brasileiras. Boa parte desta importância é decorrente da maior 
facilidade de comunicação e da maior interdependência que caracteriza a 
economia mundial. Outro fator é o próprio processo de desenvolvimento 
pelo qual passa a economia brasileira. Este desenvolvimento tem 
provocado o crescimento do mercado de muitos produtos, a introdução de 
novos produtos e a obsolescência de outros. 

 

 Todavia a análise de mercado é essencial para construção de um projeto, que 

servirá de implementação do investimento. 

 

 

2.5.2.1 Classificação das projeções  

 

 

 Os projetos são baseados em projeções para sua execução. Para Woiler e 

Mathias (1996) as projeções podem ser de curto, médio e longo prazo. A projeção 

de curto prazo tem período de um mês até um ano. Projeção de um a dois anos é 

considerada de médio prazo; e a partir de dois anos tem-se em longo prazo. 

 De acordo com (WOILER, MATHIAS, 1996, p. 67) as projeções de curto 

prazo podem ser: 

Obtidas através de modelos de previsão que levem em conta eventuais 
variações estacionais. Tais modelos recebem também o nome de modelos 
de previsão de vendas e são de grande importância para a firma para seu 
planejamento orçamentário, de produção etc. 
 

 Cobra (2006, p.136) destaca que “vale observar que há modelos qualitativos e 

quantitativos de previsão de vendas. Sendo que cada tipo de negócio há uma 

metodologia adequada a ser utilizada, desde a formulação do problema de previsão 

e escolha de variáveis [...]”. 
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 Para as projeções de médio e longo prazo Woiler e Mathias (1996) 

consideram para estes os termos de decisão de investimentos, porque tem um prazo 

de implantação e maturação, bem superior a um ano.  

 Portanto cada prazo de projeção segue uma finalidade para poder gerenciar o 

projeto em estudo, sendo importante ressaltar que quanto maior for o período 

projetado, maior será à margem de erro. 

 

 

2.5.2.2 Quanto ao critério de projeção 

 

 

 As projeções seguem alguns critérios para serem definidas. Na percepção de 

Woiler e Mathias (1996) a projeção de demanda pode ser feita por método 

quantitativo e/ou qualitativo; destacando os critérios quantitativos em: análise de 

série de tempo, análise de regressão, modelos econométricos, matrizes entrada-

saída etc. Com os critérios qualitativos, que são usados em projeção tecnológica, é 

enfatizado: técnica Delphi, analogia histórica, painel de especialistas, elaboração de 

cenário etc. 

 Assim as projeções dos métodos quantitativos e qualitativos são estendidas 

em vários critérios mencionados. 

 

 

2.5.2.3 A projeção com uso de taxas 

 

 

  As projeções podem ser analisadas através de taxas. Na compreensão 

(WOILER, MATHIAS, 1996, p. 69) “um modo simples de projetar uma série de 

consumo aparente é utilizar a taxa de crescimento observada no passado. Este 

critério parte da hipótese de que continuará a ocorrer no futuro o que ocorreu no 

passado em termos de crescimento”. 

 Conforme Woiler e Mathias (1996) as taxas mais usadas são: taxa aritmética 

e geométrica. A taxa aritmética média pode ser calculada na fórmula de cálculo do 

montante em juros simples: 
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 Vn = Vo (1 + in) 

Onde: 

 Vo = primeiro valor observado 

 Vn = último valor observado 

 n   = número de períodos da série 

 i    = taxa média a ser calculada 

 Deste modo os autores supracitados explicam que ao se utilizar este critério 

de projeção é possível calcular, através da fórmula, a demanda futura da série de 

consumo aparente. 

 Já a taxa geométrica média, segundo Woiler e Mathias (1996) pode ser 

calculada na fórmula de cálculo do montante em juros compostos: 

 Vn = Vo (1+i)n 

 Onde: 

 Vo = primeiro valor observado 

 Vn = último valor observado 

 n   = número de períodos 

 i    = taxa a ser calculada 

 Assim (WOILER, MATHIAS, 1996) esclarecem que com base nestas taxas, 

pode-se projetar o consumo, no qual o gráfico 1, favorece a visualização. 

Gráfico 1: Projeção em PA e PG. 
Fonte: Adaptado Woiler e Mathias (1996, p. 72). 
 Portanto, ao se observar o gráfico anterior, verifica-se que o método 

geométrico apresenta resultados mais expressivos, podendo ser considerado como 

um cenário otimista, enquanto o método aritmético apresenta resultados mais 

modestos, sendo classificado como um cenário realista. 

 



37 

 

2.5.2 Análise do Macro Ambiente  

 

 

 As organizações sofrem com impactos e variáveis do ambiente em geral. 

Para Kotler e Keller (2006, p. 76) “as empresas e seus fornecedores, intermediários 

de marketing, clientes, concorrente e público operam em um macro ambiente de 

forças e tendências que dão forma a oportunidades e impõe ameaças”. 

 Além disso, Chiavenato (2008) relata que este ambiente é o campo onde as 

organizações se situam e procuram estabelecer seu comando; para obter seus 

recursos e comercializar seus produtos/serviços. 

 Segundo (LAS CASAS, 2010, p. 107) “as variáveis ambientais podem ser 

vistas como um oceano, onde as empresas, analogamente às embarcações, 

devem adaptar-se para atingir os seus objetivos”. 

 Kotler e Keller (2006, p. 76) explicam que “[...] essas forças representam 

‘fatores não controláveis’ que a empresa precisa monitorar e aos quais precisa 

reagir. Na arena econômica, as empresas e os consumidores são cada vez mais 

afetados por forças globais”. 

 Neste sentido, o macro ambiente possui seis forças relevantes: a 

econômica, sociocultural, natural, tecnológico, político-legal e demográfico. 

(KOTLER; KELLER, 2006) 

 

 

2.5.2.1 Ambiente econômico  

 

 

 São considerados os fatores econômicos que envolvem o mercado em 

estudo. Segundo (KOTLER; KELLER, 2006, p. 84) “para que existam mercados, é 

preciso que haja pessoas e poder de compra. O poder de compra numa economia 

depende de renda, dos preços, da poupança, do endividamento e da 

indisponibilidade de crédito”. 

 De acordo com Las Casas (2010, p. 110) as variáveis econômicas: 

Exercem influência muito forte no desempenho de todas as empresas de 
determinado mercado. As oscilações econômicas afetam principalmente os 
hábitos de consumo e o rendimento dos consumidores, com reflexos 
imediatos para os diferentes setores. 
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 Para (KOTLER; KELLER, 2006, p. 85) “a poupança, o endividamento e a 

disponibilidade de crédito dos consumidores são fatores que influenciam seus 

gastos. Um ambiente econômico estável, de controle da inflação e crédito 

facilitado, pode incentivar o consumo”. 

 No entendimento de Chiavenato (2008), todas essas variáveis influenciam 

as empresas, e os ambientes de negócio, não importando seu tamanho e sua área 

de atuação. 

 Portanto é necessário o conhecimento destas variáveis, para gerenciar o 

negócio, aproveitando as oportunidades ou combatendo alguma variável que possa 

prejudicar a organização. 

 

 

2.5.2.2 Ambiente sociocultural  

 

 

 É avaliada a cultura de uma população que pode comprometer a aceitação de 

um produto ou serviço. Las Casas (2010, p. 114) explica: 

As culturas são importantes fatores a serem considerados na análise 
ambiental. Aspectos culturais como crenças e valores são fortes 
influenciadores dos hábitos de consumo. Alguns desses valores são 
passados pela sociedade, família, e demais influenciadores, até mesmo a 
mídia. 
 

  Na percepção de Kotler e Keller (2006) O poder de compra das pessoas 

possui influência em detrimento dos outros. A sociedade adapta crenças, valores e 

preceitos que determina gostos e preferências dos indivíduos, quase que 

inconscientemente. As pessoas aspiram à visão do mundo que define seu 

comportamento com as pessoas, organizações, sociedade, natureza e universo. 

 Torna-se conveniente destacar as visões do ambiente sociocultural que Kotler 

e Keller (2006), enfatizam a seguir:  

• Visões de si mesmas: As pessoas dão diferentes valores a autogratificação. 

• Visões das outras pessoas: As pessoas estão preocupadas com os sem teto, 

os crimes, os problemas sociais; porque querem viver numa sociedade mais 

humana. Estão procurando relacionamentos sérios e longos, evitando estranhos. 
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• Visões das organizações: As pessoas têm atitudes variadas em relação às 

organizações de um modo geral, e observa-se um declínio geral na fidelidade 

organizacional. Muitos vêem o trabalho como uma obrigação para ganhar dinheiro, 

não como satisfação de realização profissional. 

• Visões da sociedade: Os indivíduos possuem atitudes variadas em relação á 

sociedade, e os padrões de consumo refletem a atitude social. Podem-se classificar 

as pessoas da sociedade em realizadores, transformadores, escapistas e os 

idealistas. Os realizadores são pessoas bem posicionadas, que se alimentam, 

vestem e vivem bem. Já os transformadores vivem modestamente, com carros e 

roupas mais simples. E os escapistas e os idealistas constituem o mercado para o 

cinema, música, surfe e acampamento. 

• Visão da natureza: As pessoas têm atitudes variadas em relação à natureza. 

Uma tendência de longo prazo tem sido o crescente domínio da humanidade sobre a 

natureza por meio da tecnologia. Os indivíduos reconhecem que seus recursos são 

finitos e as atividades humanas contribuem para sua destruição. 

• Visões do universo: Os indivíduos possuem crenças diferentes em relação à 

origem do universo e o seu lugar nele. Cada tendência parece dar origem a uma 

contra tendência, como mostra o crescimento mundial do fundamentalismo religioso. 

 Assim sendo as organizações devem planejar seus produtos ou serviços, 

considerando as variáveis das visões do ambiente sociocultural para adaptar o que 

oferecem para seus clientes. 

 

 

2.5.2.3 Ambiente natural  

 

 

 O ambiente natural é uma preocupação das pessoas quanto das 

organizações. De acordo com (LAS CASAS, 2010, p. 115) salienta que no 

ambiente natural: 

A preocupação com a ecologia passou a ser um dos principais tópicos da 
vida moderna neste novo século. O crescimento da população, o acelerado 
aumento da concorrência, além de uma série de outros agravantes, fez com 
que os recursos naturais se tornassem escassos.  
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  Conforme explana (KOTLER, KELLER, 2006, p. 88) “as empresas precisam 

estar conscientes das ameaças e das oportunidades associadas às tendências do 

ambiente natural [...]”. 

 Kotler e Keller (2006) explicam as quatro tendências deste ambiente: 

• A escassez de matérias-primas: As matérias-primas são classificadas em 

infinitas, finitas mais renováveis e finitas, mas não renováveis. Os recursos infinitos 

com o ar e a água estão se tornando um problema; a escassez da água é um tema 

político. Recursos finitos, mas renováveis, como florestas e alimentos devem ser 

usados de maneira sensata. Os recursos finitos, mas não renovável – petróleo, 

carvão, platina, zinco, prata – representa um problema, à medida que o esgotamento 

se aproxima. 

• O aumento do custo da energia: O petróleo um recurso finito, mas não 

renovável, criou problemas para a economia mundial. As organizações estão 

buscando meios práticos para utilizar as energias solar, nuclear, eólica e outras. 

• As pressões antipoluição: Algumas atividades industriais prejudicam o 

ambiente natural. Foi criado um mercado para encontrar soluções que controlem a 

poluição, como filtro de gases, centros de reciclagem e sistemas de aterros 

sanitários; em razão leva atitude de pesquisa alternativa para produzir e embalar 

mercadorias. 

• A mudança no papel dos governos: Alguns governos estão apreensivos em 

preservar o meio ambiente. Os países mais pobres, pouco controla a poluição, em 

virtude de poucos recursos e má vontade política. É de importância dos países ricos 

ajudarem os pobres a diminuir a poluição, mas também é escassa a falta de 

recursos. 

 Portanto a tendência da sociedade é preocupar-se cada vez mais com o 

meio ambiente, e as organizações devem estar preparadas para essa mudança. 

 

 

2.5.2.4 Ambiente tecnológico  

 

 

 Este ambiente sofre mudanças rapidamente em virtude da tecnologia evoluir 

constantemente.  Na opinião Kotler e Keller (2006), a tecnologia é uma força de 
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‘destruição criativa’. Algumas empresas antigas resistiram à tecnologia, e seus 

negócios faliram. No entanto é de natureza do capitalismo de mercado ser arrojado 

e ativo na qual se tolera a destruição criativa da tecnologia, como preço da 

progressão.  

 O ambiente tecnológico trouxe mudanças na administração moderna. Os 

impactos mais constantes ocorreram na internet e nas telecomunicações. Ela é 

constituída por conhecimento científico que existe em certa época e em determinado 

local. (LAS CASAS, 2010) 

 Na Compreensão de (KOTLER, KELLER, 2006, p. 90) “mais idéias estão 

sendo testadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, e o tempo entre as 

novas idéias e sua implementação está diminuindo rapidamente, assim como o 

tempo entre o lançamento de um produto e o pico de produção”. 

 Por conseguinte as empresas devem estar atentas as novas mudanças 

tecnológicas, aproveitando oportunidades que surgem ao decorrer do tempo. 

 

 

2.5.2.5 Ambiente político-legal  

 

 

 O ambiente político-legal afeta qualquer organização, podendo ajudar ou 

inviabilizar um produto ou serviço. De acordo com (KOTLER; KELLER, 2006, p. 91) 

“[...] esse ambiente é formado por leis, órgãos governamentais e grupos de pressão 

que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos. Às vezes, essas leis 

criam novas oportunidades de negócios”.   

 Também as leis podem formar empecilhos operacionais para as empresas 

que necessitam ampliar seus negócios; independentemente dos efeitos das leis a 

organização deve estar adaptada. (LAS CASAS, 2010) 

 Segundo Kotler e Keller (2006), as principais tendências nesse ambiente 

são: o aumento da legislação que regula os negócios e o crescimento de grupos de 

interesse especiais. 

 Kotler e Keller (2006, p. 92) explicam: 

A legislação que regulariza os negócios tem três propósitos centrais: 
proteger as empresas da concorrência desleal, proteger os consumidores 
de práticas de negócio desleais e proteger os interesses da sociedade do 
comportamento desenfreado das empresas. Nesse sentido, um importante 
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objetivo dessa legislação é cobrar das empresas os custos sócios gerados 
por seus produtos ou processos de produção. 
 

 Em relação ao crescimento de grupos de interesses especiais, Kotler e 

Keller (2006) esclarecem: Os grupos e forças especiais aumentaram nas últimas três 

décadas. Os comitês forçam os políticos a dar mais atenção aos direito do 

consumidor, mulher, idoso e dos homossexuais. 

 Para (KOTLER; KELLER, 2006, p. 92) “[...] Uma força importante que está 

afetando os negócios é o movimento dos consumidores – um movimento organizado 

por cidadãos e pelo governo para reforçar os direitos e os poderes dos compradores 

em relação aos vendedores”. 

 Assim sendo, neste ambiente as organizações precisam estar precavidas a 

essas mudanças e leis que favorecem os clientes, não importando seu gênero. 

 

 

2.5.2.6 Ambiente demográfico  

 

 

 O ambiente demográfico se torna importante para a instalação de uma 

empresa. Na visão de Kotler e Keller (2006, p. 78) “as tendências demográficas são 

indicadores altamente confiáveis no curto e médio prazo. Há pouca desculpa para 

uma empresa ser pega de surpresa por eventos demográficos”. 

 A população é a principal força demográfica; na qual os mercados são 

compostos por indivíduos. Os pontos principais deste ambiente é o tamanho e a taxa 

de crescimento da população das regiões, cidades e países; as características de 

diferentes regiões, os grãos de instrução, padrões familiares e a distribuição de 

faixas etárias e composição étnica. (KOTLER; KELLER, 2006) 

 Os grupos minoritários estão ganhando cada vez mais espaço e abertura; 

as organizações buscam perceber suas necessidades e hábitos, para oferecer 

produtos ou serviços mais específicos. (LAS CASAS, 2010)  

 Na percepção de (LAS CASAS, 2010, p. 118) exprimem: 

Atualmente, empresas de diversos setores estão procurando desenvolver 
compostos de marketing para diferentes tipos de consumidores, que antes 
não eram considerados como grupos específicos, com características 
próprias e hábitos de consumo diferenciados. Essa tendência decorre da 
formação de grupos que ganharam força e poder de consumo com o passar 
do tempo. É o caso de grupos minoritários como negros, gays, idosos etc. 
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 Kotler e Keller (2006, p. 79) explanam que “[...] crescimento populacional 

não significa crescimento de mercados, a menos que esses mercados tenham poder 

de compra suficiente. As empresas que analisam cuidadosamente seus mercados 

podem descobrir oportunidades importantes”. 

 Portanto no ambiente demográfico deve-se considerar as variáveis, que 

influenciam o consumo dos produtos ou serviços da organização. 

 

 

2.5.3 Análise setorial  

 

 

 Para aproveitar oportunidades e diminuir riscos a análise setorial é essencial 

para as organizações. De acordo com (PORTER, 2004, p. 3) “a essência da 

formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio 

ambiente”. 

 “Assim que a empresa identificar seus principais concorrentes, ela deve 

descobrir suas características, especificadamente suas estratégias seus objetivos, 

suas forças e fraquezas e seus padrões de reação”. (KOTLER, 2000, p. 245) 

 Segundo Porter (2004) a concorrência em uma indústria depende de cinco 

forças competitivas. Essas forças determinam o potencial de lucro da indústria, que 

é medido em longo prazo sobre o capital empossado. 

 Porter (2004, p.4) explica ainda “[...] que o conjunto das forças pode estar 

exageradamente aparente para todos os concorrentes, a chave para o 

desenvolvimento de uma estratégia é pesquisar em maior profundidade e analisar as 

fontes de cada força”. 

 Conforme Porter (2004) as cinco forças competitivas são classificadas em: 

entrada, ameaça de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de 

negociação dos fornecedores e rivalidade entre atuais concorrentes, como pode ser 

observado na figura 1. Essas forças em conjunto causam intensidade da 

concorrência na indústria, sendo que as forças mais relevantes preponderam e 

tornam-se essenciais do ponto de vista da formulação de estratégia. 
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Figura 1: Forças que dirigem a concorrência na indústria. 
Fonte: Adaptado de Porter (2004, p. 4). 
 
 Portanto a análise setorial traz informações, com possibilidade de se fazer 

projeções e traçar cenários sobre o ambiente no qual a empresa está inserida, 

permitindo ao empreendedor avaliar antecipadamente a rentabilidade de seu futuro 

negócio. 

 

 

2.5.3.1 Ameaça de entrada  

 

 

 A ameaça de entrada na indústria depende das barreiras de entrada, em 

conjunto com a reação do novo concorrente, que espera da parte dos concorrentes 

já existentes. Como conseqüência, os preços podem diminuir os custos dos 

envolvidos podem ser inflacionados, encolhendo a rentabilidade. (PORTER, 2004) 

 Segundo Porter (2004) as barreiras de entrada são distribuídas em sete 

fontes principais: economia de escala, diferenciação do produto, necessidade de 

capital, custos de mudança, acesso aos canais de distribuição, desvantagens de 

custo independentes de escala e política governamental, sendo explicadas da 

seguinte forma: 
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� Economias de Escala. As economias de escala referem-se à diminuição nos 

custos unitários dos produtos (ou operação ou função que entra na produção de um 

produto), a medida que o volume absoluto por período expande. Essas economias 

podem estar em quase todas as funções de um negócio, contendo rede de serviços, 

compras, fabricação, distribuição, utilização da força de vendas, pesquisa e 

desenvolvimento. Elas estão incluídas na área funcional e derivam de determinadas 

operações ou tarefas que fazem parte da área funcional do negócio. 

• Diferenciação do Produto. As organizações que possuem diferenciação no 

produto têm marca identificada e cultiva um sentimento de fidelidade em seus 

clientes, que foi alcançado pela publicidade, das diferenças dos produtos, do serviço 

ao consumidor, ou por ter entrado primeiro na indústria. A diferenciação cria uma 

barreira a entrada obrigando os entrantes a efetuarem gastos pesados para superar 

os vínculos estabelecidos com a clientela. 

• Necessidades de Capital. O capital pode ser imprescindível não somente para 

as instalações de produção, mas para o crédito ao consumidor, estoques ou 

cobertura dos prejuízos iniciais. 

• Custos de Mudança. A barreira de entrada é criada pelo comparecimento de 

custos de mudança; custos que se defronta o comprador quando muda de 

fornecedor de produto. Esses custos podem incluir gastos de um novo treinamento 

dos empregados, de novo equipamento auxiliar, de tempo para testar ou qualificar 

uma nova fonte, obrigação de assistência técnica em decorrência da confiança 

depositada no vendedor, de novo projeto do produto, e também custos psíquicos de 

desfazer um relacionamento. 

• Acesso aos Canais de Distribuição. Os canais de distribuição estão sendo 

atendida pelas organizações bem posicionadas, a empresa novata precisa 

convencer os canais a aceitar seu produto por meio de desconto de preço, verbas 

de campanha de publicidade em cooperação; no qual o lucro é reduzido. Portanto 

quanto mais restrito os canais no atacado e no varejo para um produto e quanto 

maior o domínio dos concorrentes sobre eles, obviamente mais complicada será a 

entrada na indústria. 

• Desvantagens de Custos Independentes de Escala. As organizações 

estabelecidas podem ter benefícios de custos impossíveis de ser igualada pelas 
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entrantes potenciais, qualquer que seja o seu tamanho e economias de escala 

adquirida; no qual o quadro 3, indica as vantagens críticas sobre alguns  fatores: 

 

Tecnologia patenteada do produto 

 

As características do produto ou projeto são 

protegidas por patentes. 

 

 

 

Acesso favorável ás matérias-primas 

 

 

 

As organizações podem fechar as fontes favoráveis ou 

controlar as necessidades com antecedência a preços 

reflitam a demanda menor do que recentemente 

existe. 

 

 

Localizações favoráveis 

 

 

 

As empresas ocupam localizações adequadas, antes 

que as forças do mercado aumentem seus preços de 

modo a deter todo seu valor. 

 

Subsídios oficiais 

 

 

 

O governo pode dar as empresas subsídios 

preferencial, que geram vantagens duradouras em 

alguns negócios. 

 

 

Curva de aprendizagem ou de experiência 

Os custos unitários tende a declinar quando a 

organização capitaliza experiência na fabricação de 

um produto. 

Quadro 3: Vantagens críticas de empresa estabelecidas. 
Fonte: Adaptado de Porter (2004). 
 

• Política Governamental. O governo pode restringir ou bloquear a entrada em 

indústrias com controles de licenças de funcionamento e barreiras ao acesso de 

matéria prima. As restrições governamentais mais perspicazes podem decorrer de 

influência tais com padrões de poluição do ar, da água e índices de segurança e de 

efeito do produto. 

 Assim as barreiras de entrada são um conjunto de fatores que protegem a 

empresa no determinado mercado ou segmento que ela atua, dificultando o 

surgimento de novos investidores no setor. 
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2.5.3.2 Intensidade da rivalidade entre os concorre ntes existentes  

 

 

 Em razão da globalização e o aumento da tecnologia, a concorrência entre as 

empresas é cada vez mais significativa. Segundo Porter (2004), a rivalidade entre os 

concorrentes assume forma de disputa por posição, com emprego de estratégias 

como; aumento de serviços e garantias ao cliente, batalhas de publicidade e 

concorrência nos preços.  

 Ainda de acordo com o autor supracitado, a rivalidade é conseqüência da 

interação de vários fatores estruturais; que serão destacados a seguir: 

• Concorrentes Numerosos ou Bem Equilibrados. Quando as organizações são 

numerosas, a probabilidade de dissidência é grande, e algumas empresas chegam a 

confiar que podem fazer movimentos sem serem observadas. Quando existem 

poucas organizações, e elas são equilibradas de tamanho e recurso pode criar um 

movimento oscilatório, ou seja, podem estar inclinadas a lutar entre si, tendo 

recursos para reparações vigorosas.  

• Crescimento Lento da Indústria. O desenvolvimento vagaroso da indústria 

transforma a concorrência em um jogo de parcela de mercado para as organizações 

que procuram ampliação. O crescimento da indústria assegura que as organizações 

tendem a melhorar seus lucros, se manter em dia, seus recursos financeiros e 

administrativos, podendo ser consumidos na ampliação da indústria.  

• Custos Fixos ou de Armazenamento Altos. Os custos fixos geram fortes 

pressões no andamento das empresas que satisfaçam a capacidade, no que conduz 

na redução de preços quando existe exagero de capacidade; estão vulneráveis a 

baixar os preços no sentido de assegurar as vendas.  

• Ausência de Diferenciação ou Custos de Mudança. Quando o comprador 

compra um produto ou serviço de primeira necessidade é fundamentada sua 

escolha na maioria das vezes no preço e no serviço; resultado da concorrência 

intensa. 

• Capacidade Aumentada em Grandes Incrementos. Quando as economias de 

escala definem que a capacidade deva ser acrescentada em grandes 

desdobramentos, os acréscimos de capacidade podem rescindir o equilíbrio da 
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oferta/demanda da indústria; podendo confrontar-se em tempos alternados de 

supercapacidade e redução nos preços.  

• Concorrentes Divergentes. Quando as estratégias e objetivos tem diferentes 

hipóteses no que diz respeito a concorrer, podendo chocar continuamente ao longo 

do processo; podem trazer dificuldades em entender com perfeição as intenções dos 

outros concorrentes, a chegar num acordo sobre as “regras do jogo” para a indústria. 

• Grandes Interesses Estratégicos. A rivalidade da indústria se torna 

inconstante se as organizações têm interesses em jogo com a finalidade de alcançar 

conquista na indústria. Uma empresa diversificada considera importante obter 

prestígio na indústria de modo a originar a estratégia empresarial global. 

• Barreiras de Saída Elevadas. As barreiras de saída são fatores econômicos, 

estratégicos e emocionais que conservam as corporações competindo em tarefas 

mesmo que estejam adquirindo retornos baixos, ou negativos, sobre os 

investimentos. Como as barreiras de saída são altas, a capacidade da indústria não 

desaparece, portando as empresas que perdem combate competitivo não desistem. 

Elas perseveram e procuram recorrer a táticas extremas, podendo reduzir sua 

rentabilidade.  

 Deste modo (LAS CASAS, 2010, p. 162) afirma que a rivalidade dos 

concorrentes mostra “ser uma análise bem subjetiva dos diversos fatores, ela é 

muito útil para que se identifiquem as indústrias que podem ser alvo de 

investimento”.  

 Cabe ressaltar que este tipo de análise favorece a identificação não somente 

de ameaças, mas eventualmente de oportunidades, que podem ser exploradas pelo 

empreendedor. 

 

 

2.5.3.3 Pressão dos produtos substitutos  

 

 

Os Produtos substitutos podem limitar o potencial de retorno de um mercado 

e segundo Porter (2004, p. 24): 

[...] os substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, 
colocando um teto nos preços que as empresas podem fixar com lucro. 
Quanto mais atrativa a alternativa de preço-desempenho oferecida pelos 
produtos substitutos, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria. 
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 Com esta mesma linha de pensamento (PORTER, 2004, p. 24) afirma, que 

“[...] os substitutos não apenas limitam os lucros em tempos normais, como também 

reduzem as fontes de riqueza que uma indústria pode obter em tempos de 

prosperidade”. 

 Os produtos substitutos que demandam maior precaução, são os sujeitos a 

inclinações de melhoria do seu trade-off de preço-desempenho com o produto da 

indústria; ou são gerados pela indústria com ganhos altos. Os substitutos podem 

entrar ligeiramente em cena, aumentando a concorrência das indústrias, 

ocasionando diminuição do preço ou melhoramento do desempenho. O diagnóstico 

dessas intenções pode servir na decisão em superar estrategicamente um substituto 

ou esquematizar a tática contemplando o substituto como uma força-chave. 

(PORTER, 2004). 

 Portanto os produtos substitutos podem restringir os lucros da organização e 

reduzir as fontes de riqueza da indústria. Cabe ao empreendedor ficar atento às 

novas mudanças e tendências do mercado. 

  

 

2.5.3.4 Poder de negociação dos compradores  

 

 

 Os compradores são profissionais fundamentais dentro de uma organização 

para boas negociações e parcerias. Porter (2004, p. 26) descreve “os compradores 

competem com a indústria forçando os preços para baixo, barganhando por melhor 

qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros – tudo a 

custa da rentabilidade da indústria”. 

 Se uma parcela das vendas é obtida por um determinado comprador, isso 

expande a importância nos resultados. Assim como o produto vendido pela indústria, 

se torna uma fração minúscula dos custos do comprador; gerando incentivos para 

diminuir os custos de compra. (PORTER, 2004) 

 Las Casas (2010) explica que o poder de barganha dos compradores é 

superior quando: o número de compradores for menor, o custo para mudar de 

fornecedor for baixo, quando os produtos não são muito diferenciados e quando os 

compradores estão bem informados. 
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 Conforme (PORTER, 2004, p. 27) expõe: 

Se os compradores são parcialmente integrados ou colocam uma ameaça 
real de integração para trás, eles estão em posição de negociar 
concessões. [...] O poder do comprador pode ser parcialmente neutralizado 
quando as empresas na indústria ameaçam com uma integração para frente 
na indústria do comprador. 

 

 O comprador tem mais poder de negociação quando as informações sobre 

custos dos fornecedores, preços reais de mercado e demanda são eficientes. Com 

essas informações, o comprador possui melhor posição para garantir preços 

favoráveis e pode contrapor as reclamações dos fornecedores de que sua 

viabilidade está ameaçada. (PORTER, 2004) 

 Deste modo a negociação entre compradores e fornecedores se torna vital 

para a compra dos produtos ou serviços necessários, no qual o empreendedor deve 

conhecer até onde pode ser afetado pelo poder de negociação dos compradores. 

 

 

2.5.3.5 Poder de negociação dos fornecedores  

 

 

 Cada vez mais as organizações buscam parcerias com seus fornecedores 

para diminuir seus custos. Para (COBRA, 2006, p. 154) “É importante verificar de 

que maneira a cadeia de processos de manufatura está sendo suportada por 

fornecedores parceiros da empresa. Para cada segmento de mercado devem ser 

estabelecidas metas de vendas, produtos e serviços [...]”. 

  

Porter (2004, p. 28) explica: 

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os 
participantes de uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a 
qualidade dos bens e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos podem 
conseqüentemente sugar a rentabilidade de uma indústria incapaz de 
repassar os aumentos de custos em seus próprios preços.   
 

 Os fornecedores que vendem para compradores mais fracos em negociação 

terão melhor influência em preços e qualidade. Quando os fornecedores vendem 

para várias indústrias e uma determinada indústria, não concebem uma parte 

importante das vendas; com isso os fornecedores estão mais predispostos a exercer 

seu comando. (PORTER, 2004) 
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 Para Porter (2004, p. 30) “[...] em relação ao poder dos compradores, a 

empresa pode às vezes melhorar sua situação pela estratégia. Ela pode aumentar 

sua ameaça de integração para trás, buscar a eliminação de custos de mudança, e 

coisas semelhantes”. 

 Sendo assim os fornecedores tendem a influenciar diretamente nas 

empresas, e elas com seus gestores precisam estar atentas as modificações 

impostas por eles, seja para explorar oportunidades, ou para evitar ameaças. 

 

 

2.5.4 Análise do Ambiente Interno  

 

 

 A análise do ambiente interno contribui para o planejamento da organização. 

Oliveira (2007, p. 81) relata: 

Análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 
qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes 
e fracos da empresa devem ser determinados diante de sua atual posição 
de seus produtos ou serviços versus segmentos de mercados. 

 

 Segundo Oliveira (2007) as funções administrativas a serem analisadas para 

facilitar a análise interna da organização são: marketing, finanças, produção e 

recursos humanos que são descritos a seguir. 

• Função marketing: analisa fatores relacionados ao sistema de distribuição, 

aos produtos e serviços atuais da empresa, quanto à pesquisa de mercado, que 

apresenta aspectos importantes para o processo decisório estratégico, a força de 

venda, aos novos produtos e serviços, a promoção e propaganda, quanto às 

políticas mercadológicas e à organização da área de marketing. 

• Função finanças: Análise dos índices financeiros, índices para medidas de 

lucratividade, índices para medidas de liquidez, índices de dívidas, índices de 

medidas de alavancagem, índices de medidas de giro financeiro, análise do sistema 

de planejamento do controle financeiro e do sistema de registro e de análise 

contábil. 

• Função de produção: quanto à instalação industrial, quanto aos equipamentos 

e instalações, quanto ao processo produtivo, quanto à programação e controle de 

produção, quanto à qualidade, quanto ao sistema de custos industriais, quanto a 



52 

 

pesquisa e ao desenvolvimento, quanto aos suprimentos e quanto à organização da 

fabrica. 

• Função de recursos humanos: Quanto aos aspectos organizacionais da 

empresa, a abrangências dos processos, aos níveis de controle e avaliação do 

sistema, aos critérios que o executivo utiliza para avaliar um assunto forte, fraco ou 

neutro e como a maneira do executivo obter informações para análise interna. 

 Deste modo as funções relatadas, são analisadas internamente para 

identificar os pontos fortes e fracos, fornecendo informações para o gerenciamento 

da empresa.  

 

 

2.5.5 Análise SWOT  

 

 

Esta análise serve para analisar cenários dos ambientes da empresa. “A 

avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são denominadas 

análise SWOT (dos termos em inglês strengths, weknesses, oppportunities, threats)” 

(KOTLER, 2000, p.98) 

 Para Kotler (2000, p. 98) “[...] a unidade de negócios deve estabelecer um 

sistema de inteligência de marketing para acompanhar tendências e mudanças. A 

administração precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas a cada 

tendência ou desenvolvimento”. 

 Segundo Oliveira (2007) outro aspecto que influencia a postura da empresa, é 

o elemento psicológico, que reune valores, atitudes, motivações e anseios dos 

empresários. Essas posturas são definidas em: sobrevivência, manutenção, 

crescimento e desenvolvimento; que são descritas na figura 2: 

Análise Externa  

Predominância  

Análise Interna  

    Predominância  

Pontos Fracos Pontos Fortes 

Ameaças Sobrevivência Manutenção 

Oportunidades Crescimento 

 

                Desenvolvimento 

 

Figura 2: Posturas estratégicas da empresa 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007, p. 121) 
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Ao observar a figura 2, pode-se detectar 4 posturas distintas, quais sejam: 

sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. 

• Sobrevivência: quando existe predominância de ameaças no ambiente 

externo e fraquezas no ambiente interno. 

• Manutenção: ocorre quando no ambiente externo existem mais ameaças e no 

ambiente interno pontos fortes. 

• Crescimento: incide quando há mais oportunidades no ambiente externo, e 

poucos pontos fracos na análise interna. 

• Desenvolvimento: acontece quando há predominância de oportunidades na 

análise externa e pontos fortes no ambiente interno. 

 Conforme (KOTLER, 2000, p. 99) ressalta: 

Depois de identificar as principais ameaças e oportunidades que uma 
unidade enfrenta, a gerência pode caracterizar a atratividade global do 
negócio. Quatro resultados são possíveis: Um negócio ideal apresenta 
muitas grandes oportunidades e poucas ameaças importantes. Um negócio 
especulativo tem grandes oportunidades e ameaças importantes. Um 
negócio maduro apresenta poucas oportunidades e poucas ameaças. Um 
negócio com problemas apresenta poucas oportunidades e muitas 
ameaças. 
 

 A identificação dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da 

organização, não podem ser feita de modo despretensiosa, mediante apenas a 

soma aritmética, mas por critérios estruturados para esta identificação. (OLIVEIRA, 

2007) 

  Kotler (2000, p.101) explica: 

O negócio não precisa corrigir todos os seus pontos fracos, nem deve se 
vangloriar de todos os seus pontos fortes. A grande pergunta é se o negócio 
deve se limitar às oportunidades, para as quais pode precisar adquirir ou 
desenvolver mais forças. 

 
 Portanto a análise SWOT, está inserida nos ambientes internos e externos da 

organização, na qual se deve monitorar, para superar desafios e aproveitar 

oportunidades existentes. 
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2.6 Composto Mercadológico  

 

 

 O composto mercadológico tem o propósito de orientar a empresa para 

melhor entender e satisfazer seus clientes, sendo extremamente relevante ao 

sucesso do negócio que o empreendedor planeje eficazmente sua estrutura. 

 “Mix de marketing (ou composto de marketing) é o conjunto de ferramentas de 

marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo”. (KOTLER, 2000, p. 37) 

  McCarthy apud (KOTLER, 2000) classificou o composto de marketing em 

4P’s: produto, preço, praça e promoção. Conforme ilustrado na figura 3, as decisões 

do mix de marketing são tomadas para exercer pressão nos canais comerciais, e 

sobre os consumidores finais.  

 
Figura 3: Os 4 Ps do mix de marketing 
Fonte: Adaptado de Kotler (2000, p. 37) 

 

Cobra (2006, p. 34) relata: 

Isso significa entender que, para satisfazer as necessidades dos 
consumidores, é preciso que os produtos ou serviços a ser ofertados 
tenham boa qualidade, características que atendam aos gostos dos 
consumidores, com boas opções de modelos e estilos, com nome atraente 
– Produto, Preço, Promoção e Place (distribuição). 
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 Assim, os 4 Ps do mix de marketing são necessários para desenvolver o 

processo de venda dos  produtos e serviços que a empresa oferece aos 

consumidores. 

 

 

2.6.1 Produto  

 

 

 O produto é um conjunto de atributos que os clientes compram. Para Kotler 

(2000, p. 416) “[...] um produto é algo oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou desejo. Os produtos comercializados incluem bens físicos, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 

idéias”. 

 Segundo Las Casas (2010) o produto é o artifício fundamental de 

comercialização. É feito para atender o desejo ou necessidade de certo grupo de 

consumidores; sua função é de proporcionar benefícios. 

 Conforme kotler (2000) as organizações tem classificado os produtos em 

termos das características: durabilidade, tangibilidade, bens de consumo e bens 

empresariais, que são descritos no quadro 4. 

 

Termos Características 

Durabilidade e T angibilidade  

 

 

 

 

Bens não-duráveis 

 

São normalmente bens tangíveis e consumidos ou usados poucas 

vezes, esses bens são esgotados rapidamente e adquiridos com 

freqüência. 

 

 

Bens duráveis 

 

 

São bens tangíveis usados normalmente por um período de 

tempo; esses produtos duráveis exigem venda pessoal e serviços. 

 

Serviços 

 

 

 

 

São produtos intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. 

Exige mais controle de qualidade, confiabilidade de fornecedor e 

adequabilidade. 

Bens de Consumo  
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Bens de conveniência 

 

 

São produtos que o cliente compra com frequência, seguidamente 

e com pouco esforço. 

 

Bens de compra comparados 

 

 

São bens que durante a compra, o consumidor seleciona em 

termos de qualidade, adequação, modelo e preço. 

 

Bens de especialidade 

 

 

São bens com atributos especiais e assimilação de marca, que 

grupos de clientes estão dispostos há pagar um pouco mais, para 

adquirir. 

 

Bens não procurados 

 

São produtos que as pessoas não conhecem ou normalmente não 

pensam em adquirir. 

  

Bens Empresariais 

 

 

 

Materiais e peças 

 

 

São produtos que entram no método de fabricação dos bens 

manufaturados. 

 

Bens de capital 

 

 

São produtos de maior duração que provoca o crescimento ou 

gerenciamento do produto pronto. 

 

Suprimentos e serviços empresariais 

 

São produtos de duração curta que promove a expansão ou 

gerenciamento do produto feito. 

 

Quadro 4: Termos e Características dos Produtos 
Fonte: Adaptado de Kotler (2000) 
  

 Dolabela (2006) também destaca alguns atributos do produto: marca (nome, 

sinal, símbolo), logomarca (símbolo que conjuga o nome do produto), embalagem 

(função de proteger e destacar o produto), cor (função de enfatizar e motivar o 

consumidor a adquirir o produto), design (aumenta a beleza e o valor do produto), 

qualidade (características técnicas, comerciais e der serviço ofertado ao cliente). 

 Portanto o produto a ser comercializado pelas empresas deve ser projetado 

com características que satisfaçam seu público alvo, embasado nos conceitos 

citados. 

 

 

 

 

Continuação do quadro 4 
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2.6.2 Preço  

 

 

 Preço é um valor em dinheiro cobrado por um produto ou serviço. Para Kotler 

(2000) o preço é o componente do composto mercadológico que produz receita; os 

demais geram custos. É um dos elementos mais maleáveis, que pode ser alterado 

com rapidez, ao contrário dos produtos e dos canais de distribuição. 

 Segundo Las Casas (2010, p. 355) “[...] é através dos preços que as 

empresas recebem retorno em seus investimentos, fluxo de caixa, lucros, além de 

uma série de outros benefícios financeiros”. 

  Kotler (2000) acrescenta que a organização deve considerar seis 

procedimentos ao estabelecer sua política de preços; os quais são relatados a 

seguir: 

• Seleção do objetivo da determinação de preços. A organização decide onde 

dispor sua oferta ao mercado. Por meio da determinação de preços, a organização 

pode perseguir um dos cinco objetivos essenciais: sobrevivência, maximização do 

lucro atual, da participação do mercado, desnatamento máximo do mercado ou 

liderança na qualidade do produto. 

• Determinação da demanda. Cada preço arrastara a um nível distinto de 

demanda e deste modo terá um impacto diverso nos objetivos de marketing da 

empresa. 

• Estimativa de custos. A demanda coloca um teto no preço que uma empresa 

cobra por seu produto e os custos originam o piso. A organização cobra um preço 

para cobrir seus custos de produção, distribuição e venda do produto. 

• Análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes. Levam-se em conta os 

custos, preços, reações dos preços dos concorrentes. Se a oferta da organização for 

semelhante à de um grande concorrente, seu preço deverá estar próximo ao 

adversário ou perderá vendas; se for inferior não poderá cobrar mais que o 

adversário; se superior poderá cobrar mais que o adversário. No entanto a empresa 

deve estar preparada, porque os concorrentes poderão reagir e modificar seus 

preços. 

• Seleção de um método de determinação de preços. As organizações elegem 

três considerações para determinação do preço: os custos originam o piso para o 



58 

 

preço, os preços dos concorrentes e substitutos proporcionam um ponto de 

orientação, a característica do produto determina um teto para o preço. 

• Seleção do preço final. A organização deve considerar alguns fatores 

adicionais na seleção do preço final: determinação do preço psicológica, influência 

de elementos do mix de marketing sobre o preço, política de preço da corporação e 

impacto de preço sobre terceiros. 

 Além disso, Dolabela (2006) explica as três políticas de preço existentes; 

quais sejam a de desnatamento, penetração, e de bloqueamento. 

A Política de desnatamento envolve a determinação de um preço bastante 

alto em relação aos preços esperados pelo consumidor; já com a política de 

penetração, implica em um preço baixo fixo, com finalidade de conquistar 

rapidamente os clientes.  Para a política de bloqueamento, o preço deve ser 

bastante baixo, mesmo havendo prejuízos e dever ser usada por pouco tempo, para 

não afetar a rentabilidade da empresa. 

 Portanto os procedimentos e políticas adotadas ajudarão a estabelecer os 

preços dos produtos ou serviços de forma rentável para a empresa. 

 

 

2.6.3 Praça  

 

 

 A praça tem como função ligar os fabricantes aos usuários finais. Boa parte 

dos fabricantes não vende os produtos diretamente aos clientes finais. Há 

intermediários desempenhando diferentes funções. Estes constituem um canal de 

marketing (chamado canal comercial ou canal de distribuição). (KOTLER, 2000) 

 De acordo com Kotler (2000, p. 510) “os canais de marketing são conjuntos 

de organizações interdependentes envolvidos no processo de disponibilização se 

um produto ou serviço para o uso ou consumo”. 

 Para (LAS CASAS, 2010, p. 307)  

Uma das principais decisões táticas de marketing refere-se á distribuição. 
Essa ferramenta de marketing permite que os fabricantes cheguem até os 
seus consumidores, facilitando-lhes o ato da compra. [...] Além disso, a 
distribuição permite que os consumidores comprem produtos em tempos 
mais indicados e desejados. 
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 Assim, “uma definição de canais de distribuição é a de um conjunto de 

organizações que atuam de forma sistemática e se inter-relacionam com o objetivo 

de exercer determinadas funções de marketing [...]” (LAS CASAS, 2010, P. 307) 

 Segundo Kotler (2000) os componentes do canal de marketing executam 

funções-chave, que são descritos a seguir: 

• Reune informações dos clientes potenciais e regulares, concorrentes e forças 

do ambiente de marketing. 

• Aperfeiçoa e difunde mensagens convincentes para estimular a compra. 

• Entra em conformidade em preço e outras condições para alcançar a 

transferência de propriedade ou posse. 

• Organiza os pedidos com os fabricantes. 

• Eleva os recursos para financiar estoques em distintos níveis do canal de 

marketing. 

• Adota riscos incluídos na operação do canal. 

• Coopera com condições de armazenagem e movimentação dos produtos 

físicos. 

• Coopera com condições de pagamento das faturas dos compradores 

mediante bancos e instituições financeiras. 

• Monitora a transferência de propriedade de uma organização ou pessoa para 

outra organização ou pessoa. 

 Conforme Kotler (2000, p. 512) “[...] as mudanças nas instituições de canal 

refletem totalmente a descoberta de maneiras mais eficientes de combinar ou 

separar as funções econômicas que fornecem uma variedade de mercadorias para 

os clientes-alvo”. 

 Assim, de forma efetiva, os canais de distribuição, conduzem os produtos e 

serviços para o uso e consumo até os consumidores finais; sendo que o 

empreendedor deve buscar parcerias que façam esta conexão cada vez mais 

eficiente, possibilitando menores custos a empresa, além de estabelecer o ponto de 

venda de forma estratégica, ou seja, adequado as necessidades do público alvo. 
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2.6.4 Promoção  

 

 

 A promoção é uma ferramenta usada na empresa para comunicação de seu 

público interno ou externo. Na promoção utilizam-se três ferramentas promocionais: 

propaganda, promoção de vendas e relações públicas. Elas colaboram para a boa 

atuação do marketing. (KOTLER, 2000). 

 Para Las Casas (2010) a propaganda pode ser utilizada para comunicar ou 

convencer determinado público. São usados na maioria das vezes, mídias de 

massa, como jornais, televisão, revistas e outdoors. 

 Conforme Kotler (2000) os objetivos da propaganda podem ser classificados 

em: informar, persuadir ou lembrar; e são explicados a seguir. 

• Propaganda informativa: Quando o propósito é desenvolver uma demanda 

inicial. 

• Propaganda persuasiva: Quando a finalidade é desenvolver uma demanda 

seletiva por certa marca. 

• Propaganda de lembrete: É essencial para produtos maduros. 

 Segundo Las Casas (2010, p. 381) “como o próprio nome diz, o objetivo da 

promoção de vendas é o de promover, sendo uma ferramenta considerada 

abrangente [...] e caracteriza-se por um incentivo de prazo limitado e complementar 

a outra forma de comunicação”. 

 Os objetivos da promoção de vendas são propósitos mais amplos, que 

derivam do marketing básico, aperfeiçoado para o produto, variando de acordo com 

o mercado-alvo. Nos clientes incluem-se compras de maiores quantidades, 

demonstração do produto por não-usuário e conquista de usuários de marcas 

concorrentes. No varejo a finalidade é convencer os varejistas a obter novos itens, 

maiores níveis de estoque, incentivo a compra fora de estação, construção da 

lealdade à marca e a aquisição a novos pontos de varejo. (KOTLER, 2000) 

 No último aspecto destacado Kotler (2000, p. 624) enfatiza que “[...] Relações 

públicas (RP) envolvem uma variedade de programas desenvolvidos para promover 

ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos em particular”. 

 De acordo com (LAS CASAS, 2010, p. 381) “[...] os públicos de uma 

organização incluem clientes, fornecedores, acionistas, governo, funcionários e a 
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sociedade como um todo, e devem ser monitorados e alvos de comunicação 

adequada”. 

 Contudo essas três ferramentas apresentadas revelam, que os produtos e 

serviços de uma organização, para serem destacados no mercado, e manter uma 

integração entre os clientes e a empresa, se faz relevante os conceitos 

mencionados. 

 Dolabela (2006) explana que a promoção no âmbito do marketing, pode 

abranger outras ferramentas mencionadas a seguir: 

• Propaganda: forma de apresentação e promoção de bens, serviços ou idéias. 

Acredita-se que a melhor forma de comunicação com o cliente seja mediante 

propaganda via jornal, televisão ou revista. 

• Divulgação: maneira não paga e impessoal de propagação de bens, serviços 

ou idéias. Geralmente feita por assessoria de imprensa. 

• Venda pessoal: forma oral em um diálogo, com compradores para realização 

de uma venda. 

• Promoção de vendas: incentiva, expandi ou promove a venda de um produto 

ou serviço. 

• Merchandising: esforço de venda de um produto utilizando-se degustadores, 

estandes ou displays. 

 Deste modo as três ferramentas promocionais, influenciam o relacionamento 

da empresa nos ambientes interno e externo de forma positiva, desenvolvendo 

parcerias de confiança e em longo prazo. 

 

 

2.7 Plano Operacional/Empresa  

 

 

 Para Chiavenato (2008, p. 196) “o processo operacional nada mais é que a 

maneira com que a empresa opera, isto é, conjunto de processos e operações para 

produzir um determinado produto/serviço”. 

 Portanto serão destacados nas próximas seções, a missão, visão, objetivos, 

layout, fluxograma e cronograma que ajudarão nos procedimentos organizacionais 

da empresa. 
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2.7.1 Missão  

 

 

 A missão é o papel desempenhado pela empresa no seu negócio. Segundo 

(OLIVEIRA, 2007, p. 50) “missão é a determinação do motivo central da existência 

da empresa, ou seja, a determinação de “quem a empresa atende”. Corresponde a 

um horizonte do qual a empresa atua ou poderá atuar. [...] a missão representa a 

razão de ser da empresa”. 

 A missão da organização está focada na sociedade. Ela determina os 

produtos, serviços, mercados e tecnologia, considerando os valores e objetivos do 

negócio. (CHIAVENATO, 2008) 

 O empreendedor deve estar envolvido e motivado com o empreendimento; de 

tal modo que a missão proposta seja mais disseminada pelos seus integrantes e 

envolvidos com o negócio. 

 “Assim, a missão da empresa está voltada para a definição do negócio e do 

cliente, a fim de saber o que fazer (produto/serviço), como fazer (tecnologia a ser 

utilizada) e para quem fazer (mercado)”. (CHIAVENATO, 2008, p. 143) 

 Conforme Oliveira (2007, p. 108) “a missão da empresa exerce a função 

orientadora e delimitadora da ação empresarial, e isto dentro de um período de 

tempo normalmente longo, em que ficam comprometidos valores, crenças, 

expectativas, conceitos e recursos”. 

 Com a missão o empreendedor segue um caminho, ele tem um foco a 

alcançar, possui um objetivo claro a ser seguido, ajuda a ampliar seu horizonte em 

longo prazo, define suas ações mediante a missão estabelecida, acompanhando as 

tendências de seu negócio de acordo com o passar dos anos. 

 

 

2.7.2 Visão  

 

 

 Pode-se dizer que a visão é aquilo que se espera num determinado tempo e 

espaço. Para Chiavenato (2008) a visão está centralizada no futuro e no destino. A 
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visão representa o futuro do negócio, onde o empreendimento vai estar num certo 

período de tempo.  

 Segundo (CECCONELLO, AJZENTAL, 2008, p. 150) “a visão é a declaração 

mais ampla da empresa, correspondendo a uma meta mais próxima daquilo que 

seria seu ideal”. 

 É importante ressaltar que para o empresário a visão é uma forma de ver a 

empresa num futuro próximo; buscando táticas para conseguir seus objetivos e levar 

seu empreendimento ao sucesso. 

 A visão está inserida dentro de um período de tempo mais longo e uma 

abordagem mais extensa. Ela se adéqua ao planejamento estratégico a ser 

expandido e praticado pela organização. A visão simboliza o que a empresa quer 

ser. (OLIVEIRA, 2007) 

 Chiavenato (2008, p. 146) relata:  

A visão de futuro consiste em olhar para o horizonte e visualizar qual é a 
imagem que se tem da empresa [...]. Isso permite que o empreendedor 
estabeleça objetivo e metas, indicadores de desempenho e mensuradores 
de resultados futuros para saber se estão ou não alcançando aquilo que 
projetou. Assim, a visão é o componente que permite desdobrar os objetivos 
a serem alcançados. 

 

 A visão estabelece um compromisso em longo prazo, com os propósitos 

almejados da organização vinculados ao seu planejamento, procurando garantir o 

crescimento do negócio a cada meta estipulada, sendo imprescindível para que o 

empreendedor tenha clareza de suas pretensões. 

 

 

2.7.3 Objetivos  

 

 

 Segundo Oliveira (2007, p. 141) “os objetivos podem ser conceituados com o 

estado, situação ou resultado futuro que o executivo pretende alcançar. Na realidade 

o termo objetivo relaciona-se a tudo que implica a obtenção de um fim ou resultado 

final”.  

 Os objetivos proporcionam um modo mais quantitativo das metas da 

organização, referente ao faturamento, a informação do negócio e a análises dos 

resultados a serem conquistados. (CECCONELLO, AJZENTAL, 2008) 
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 Para (CHIAVENATO, 2008, p. 148) “todo objetivo deve ser formulado de 

maneira abrangente para estimular a criatividade e, ao mesmo tempo, de maneira 

restrita para oferecer uma direção ao negócio”. 

 Neste sentido o empreendedor precisa direcionar seus esforços nos objetivos 

traçados, se alcançada às metas, a organização conseguira manter-se no mercado 

com eficiência. 

 Conforme Chiavenato (2008) as organizações definem três tipos de objetivo, 

que são explanados a seguir:  

• Objetivos globais ou estratégicos: são objetivos mais relevantes da 

organização, abrange a corporação como um todo, e se prolonga em longo prazo. 

Requer um empenho harmônico e coerente de toda a empresa. 

• Objetivos táticos ou departamentais: são objetivos de cada seção ou setor da 

empresa. Podem ser os objetivos financeiros, mercadológicos, administrativos, de 

produção. 

• Objetivos operacionais: são objetivos de cada serviço ou atividade da 

organização, referente aos objetivos diários de cada trabalho ou produto da 

empresa. 

 Assim o empreendedor deve orientar os objetivos da empresa, na conquista 

de seus ideais, definindo a direção do empreendimento, juntamente com a missão, 

visão e planejamento. 

 

 

2.7.4 Layout  

 

 

 Para Cury (2000, p. 386) “o layout corresponde ao arranjo dos postos de 

trabalho nos espaços existentes na organização, além da preocupação de adaptar 

as pessoas ao ambiente de trabalho; [...] a arrumação dos móveis, máquinas, 

equipamentos e matérias-primas”. 

 Dentro do ambiente de trabalho, o empreendedor deve estar atento aos 

espaços que sua empresa oferece, para melhor adaptar os processos e métodos 

que ela utiliza, favorecendo a eficiência e eficácia de seus trabalhos.  

 Conforme explica (CURY, 2000, p. 386) os objetivos do projeto de layout são: 
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Otimizar as condições de trabalho do pessoal nas diversas unidades 
organizacionais; racionar os fluxos de fabricação ou de tramitação de 
processos; racionar a disposição física dos postos de trabalho, aproveitando 
todo o espaço útil disponível; minimizar a movimentação de pessoas, 
produtos, materiais e documentos dentro da ambiência organizacional. 

  

Lerner apud (ARAUJO, 2001) relata que o layout deve ser avaliado a partir do 

planejamento de sistema de informação, associado à distribuição de móveis, 

equipamentos e pessoas em ambiente disponível. Pode-se considerar que o espaço 

físico influencia na motivação, provocando maior ou menor eficácia nas tarefas. 

  De acordo com Cury (2000) O projeto de layout envolve interferência 

organizacional, associado a mudanças, procedimentos e técnicas de trabalho e 

desempenho das pessoas; sintetizando suas etapas e características explanadas a 

seguir. 

• Levantamento: estudo do layout deve conter o plano de organização e os 

principais procedimentos adotados. 

• Crítica do levantamento: devem-se examinar os principais problemas, para 

conseguir alcançar os objetivos pretendidos, dando ênfase aos métodos e processos 

de trabalho encontrados na prática. 

• Planejamento da solução: É importante que as técnicas e procedimentos de 

trabalho tornem-se eficazes, para evitar problemas futuros, sendo que a 

responsabilidade é da comissão que projetou o layout. 

• Crítica do planejamento: Quando encontradas as soluções adequadas, isto 

devera ser artifício de negociação com os indivíduos do layout.  

• Implantação: realizado a escolha do layout e aceitação dos indivíduos, deve 

ser planejada o implante da solução que melhor satisfaça aos interesses da 

empresa. 

• Controle dos resultados: Devem-se acompanhar as mudanças realizadas, a 

fim de examinar se a solução foi a mais adequada ou se há obrigação de ajustes. 

O arranjo físico deve ser estudado para alinhar as necessidades das pessoas, 

com os processos, máquinas e equipamentos, fornecendo uma melhor agilidade em 

todos os serviços prestados. É importante para o empreendedor, pois facilita o 

trabalho dos funcionários, as máquinas e equipamentos são projetados e alinhados 

de acordo com o estudo feito, os produtos acabados e as mercadorias expostas 

para o cliente recebem um espaço adequado, visando à visibilidade e o conforto do 

consumidor. 
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2.7.5 Fluxograma  

 

 

 Segundo D’ Ascenção (2001, p. 110) “fluxograma é uma técnica de 

representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente convencionados, 

permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou seqüência, de um processo, bem 

como sua análise e redesenho”. 

 O fluxograma é um gráfico universal que simboliza o fluxo ou continuação de 

qualquer trabalho, produto ou documento. Tem por objetivo colocar em destaque os 

processamentos e destino da informação. (CURY, 2000) 

 Os procedimentos e processos na organização precisam ser planejados, por 

isso a importância do fluxograma, onde o empresário buscará informações dos 

métodos utilizados, descrito passo a passo, ação por ação. 

 De acordo com (CURY, 2000, p. 330) as vantagens do fluxograma são:  

Permitir verificar como funcionam, realmente, todos os componentes de um 
sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia; 
entendimento mais simples e objetivo do que o de outros métodos 
descritivos; facilitar a localização das deficiências, pela fácil visualização 
dos passos, transportes, operações, formulários etc.; aplicação a qualquer 
sistema, desde o mais simples aos mais complexos; o rápido entendimento 
de qualquer alteração que as proponha nos sistemas existentes, por 
mostrar claramente as modificações introduzidas. 

 

  Já na visão de D’ Ascenção (2001, p. 111) as vantagens do fluxograma 

acontece da seguinte maneira: 

Descreve qualquer tipo de processo, mesmos os mais complexos; permite 
visão ampla de todo o processo que está sendo estudado; descreve o 
funcionamento de todos os componentes do processo; possibilita a 
verificação, de maneira clara e precisa, das falhas de funcionamento, dos 
gargalos, da duplicidade de procedimentos e de outros problemas oriundos 
do processo em estudo; não permite a dupla interpretação, graças á 
padronização dos símbolos que são utilizados; possibilita a análise e a 
proposição de modificações, visando á melhoria do processo; permite fácil 
atualização. 

  

Para o empreendedor o fluxograma se torna essencial, para o entendimento 

da hierarquia organizacional, bem como fluxo correto das informações e processos 

existentes da organização, contribuindo nas tomadas de decisão, sendo que ele terá 

uma visão clara de todos os departamentos e atividades de seus funcionários. 
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2.8 Plano financeiro  

 

 

 Segundo Dornelas (2005) o empreendedor deve constituir os objetivos 

financeiros de seu negócio, mediante ferramentas financeiras, acompanhando com 

êxito. Por meio das demonstrações financeiras e planejamento financeiro, é possível 

instituir e desempenhar os objetivos e redefini-los se necessário. 

 Para Chiavenato (2008, p. 224) “[...] o gerenciamento financeiro preocupa-se 

em dois aspectos importantes: a rentabilidade e a liquidez. Isso significa que 

gerenciar as finanças é tentar fazer com que os recursos financeiros sejam lucrativos 

e líquidos ao mesmo tempo”. 

 Portanto é necessário que o proprietário do negócio fique atento em todos os 

custos e despesas oriundos de seu empreendimento, para ter um bom rendimento 

nos seus lucros, fazendo com que a empresa cresça a cada ano, ou ainda para ter 

coerência nos investimentos que deve ou pode realizar. 

 Cabe ressaltar que é por meio do plano financeiro que o empreendedor 

visualizará indicadores que confirmarão ou não a viabilidade do novo 

empreendimento, utilizando-se de ferramentas contábeis como o fluxo de caixa e 

cálculos importantes como TIR, VPL, Payback e PE. 

 

 

2.8.1 Fluxo de caixa  

 

 

 Conforme Dolabela (2006) o fluxo de caixa é um instrumento de curto prazo 

que incide em acompanhar as entradas e saídas de recursos financeiros do caixa da 

organização. Ele mostra as perspectivas de curto e médio prazo, evidenciando os 

melhores caminhos e evitando deslizes no negócio. 

 De acordo com Chiavenato (2008) quando a previsão de fluxo de caixa indica 

excesso, mais recebimentos que pagamentos, podem-se projetar alguma aplicação 

financeira de pouco tempo. Bem como, se a previsão do fluxo de caixa mostra um 

déficit, mais pagamentos que recebimentos, é necessário esquematizar um 

financiamento ou empréstimo de curto prazo. 
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 Para Dornelas (2005) ao examinar o fluxo de caixa o empreendedor saberá 

se é compensável vender os produtos a prazo ou oferecendo abatimentos, e ainda 

acabar com estoques para fazer caixa. 

Gitman (2004) acrescenta que os fluxos de caixa da organização são 

divididos em três tipos: 

• Fluxos operacionais: constituem em entradas e saídas, agregadas a venda e 

produção de bens e serviços da organização. 

• Fluxos de investimento: é composto por compra e venda de ativos 

imobilizados, com parcerias de outras organizações. 

• Fluxos de financiamento: derivam de operações e conquista de recursos 

terceiros e capital próprio. Isso implica numa entrada ou saída de caixa. 

Tendo em vista esta tipologia, destaca-se que o fluxo de caixa é uma 

ferramenta de extrema necessidade para gerenciar as finanças da empresa, e por 

meio deste o empresário pode visualizar os pontos positivos, que são os 

recebimentos mais significativos; e pontos negativos no qual são pagamentos mais 

expressivos. 

Hoji (2010) ressalta que para melhor visualização dos resultados financeiros, 

é relevante a utilização da técnica de simulação de cenários. Mediante essas 

técnicas podem ser simulados custos para diferentes situações econômicas. 

Segundo Gitman (2004) a análise de cenário tem um enfoque 

comportamental, com finalidade de examinar o impacto sobre as alterações de 

retorno da empresa, como entradas de caixa, saídas de caixa e custo de capital. 

Dessa forma o empreendedor poderá visualizar diferentes situações mediante 

uma perspectiva realista, otimista ou pessimista, onde para (DORNELAS, 2005, p. 

167) o fluxo de caixa “trata-se de uma ferramenta estratégica que auxilia o 

empreendedor no gerenciamento e no planejamento das ações que serão tomadas 

no dia-a-dia e no futuro da empresa”. 
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2.8.2 Indicadores de viabilidade  

 

 

 Conforme Cecconello e Ajzental (2008, p. 248) “[...] a análise de viabilidade 

visa obter indicadores que recomendem ou não o investimento no objeto da análise”. 

Dessa forma Dolabela (2006) sugere a utilização de quatro indicadores de 

viabilidade, quais sejam: Payback, (TIR) taxa interna de retorno, (VPL) valor 

presente líquido e (PE) ponto de equilíbrio. 

 

 

2.8.2.1 Payback  

 

 

 Para (GITMAN, 2004, p. 339) payback “[...] trata-se do tempo necessário para 

que a empresa recupere seu investimento inicial em um projeto, calculado com suas 

entradas de caixa”. 

 Segundo Dolabela (2006) os períodos do payback são utilizados como critério 

para examinar os investimentos apresentados, sugerindo o tempo necessário para a 

organização readquirir seu investimento no projeto. 

 Ao verificar o propósito deste indicador nota-se a sua importância e conforme 

explica Gitman (2004) o payback é empregado na tomada decisão de aprovação ou 

de recusa, seguindo alguns critérios: 

• Quando o tempo do payback for menor, que o período máximo admissível de 

recuperação, o plano será admitido. 

• Bem como o período do payback for maior que o tempo máximo cabível de 

recuperação, o projeto será recusado. 

De acordo com Dolabela (2006, p. 226) “[...] quanto mais tempo à empresa 

precisar esperar para recuperar seu investimento, maior sua possibilidade de perda. 

Portanto, quanto menor for o período de payback, menor será a exposição da 

empresa aos riscos”. 

O período do payback é usado nas grandes empresas, para analisar 

pequenos projetos; já nas pequenas organizações mede a maioria dos projetos. O 

payback considera a distribuição dos fluxos de caixa no tempo, conseqüentemente o 
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valor do dinheiro nos períodos. O payback é também classificado como medida de 

exposição a risco, e utilizado como critério de decisão ou apoio de outras técnicas 

de julgamento. (GITMAN, 2004) 

Para o empreendedor, este indicador é relevante na tomada de decisão, pois 

mostra o tempo de recuperação dos investimentos. Assim quanto maior o tempo, 

mais riscos a empresa terá; quanto menor o tempo, maior probabilidade de 

crescimento. 

 

 

2.8.2.2 Valor presente líquido  

 

 

 Segundo Gitman (2004) o valor presente líquido (VPL) é adquirido, 

diminuindo-se o investimento inicial do projeto, do valor em dinheiro nas entradas de 

caixa, deduzidas a uma taxa ao custo de capital da organização. Quando o VPL é 

praticado, as entradas e saídas de caixa são ponderadas em forma de dinheiro 

presente. 

 Para (DOLABELA, 2006, p. 227) “o cálculo do VPL é considerado uma técnica 

sofisticada de análise de investimentos, pelo fato de considerar o valor do dinheiro 

ao longo do tempo”. 

 Para examinar o VPL de um empreendimento, é necessário ter o valor 

presente dos fluxos de reais, produzidos pelo projeto, subtraindo-se o investimento 

inicial. São descontados os futuros fluxos de caixa após impostos, para o seu valor 

presente, diminuído do investimento feito. Se o VPL for favorável, o projeto é 

adequado, já que o valor presente dos futuros fluxos de caixa é maior que 

investimento inicial, ou seja, o VPL é maior que zero. Ao contrário; o projeto precisa 

ser descartado. (DORNELAS, 2005) 

 O VPL deve ser propício ao negócio, para que o empresário possa prosseguir 

com seu projeto, caso contrário deverá rever, fazendo uma análise mais detalhada 

de seus custos e investimentos. 
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2.8.2.3 Taxa Interna de Retorno  

 

 

 De acordo com Dolabela (2006) “a taxa interna de retorno (TIR) é uma das 

técnicas mais usadas para avaliação das alternativas de investimentos. Ela iguala o 

valor presente líquido (VPL) ao investimento inicial referente a um projeto”. 

 Para Gitman (2004) a TIR é empregada na tomada de decisões para 

consentir ou renunciar um empreendimento; adotando alguns critérios: 

• A TIR sendo maior que o custo de capital, o projeto é admitido. 

• Visto que a TIR é menor que o custo de capital, o projeto é excluído. 

Conforme descreve Hoji (2010, p. 77): 

A taxa interna de retorno (TIR) é conhecida também como taxa de desconto 
do fluxo de caixa. A TIR é uma taxa de juros implícita numa série de 
pagamentos (saídas) e recebimentos (entradas), que tem a função de 
descontar um valor futuro ou aplicar o fator de juros sobre um valor 
presente, conforme o caso, para “trazer” ou “levar” cada valor do fluxo de 
caixa para uma data focal. Ao aplicar a mesma taxa da TIR sobre os valores 
correntes, a soma das saídas deve ser igual à soma das entradas, em valor 
da data focal, para se anularem. 
 

 Assim, a TIR é aplicada para ajudar nas decisões de um plano, contribuindo 

com o empreendedor a tomar as medidas mais corretas, de acordo com as 

informações levantadas por ela, e para efeito de análise, deve ser compensada a 

uma TMA (taxa mínima de atratividade) para definir se o projeto é válido ou não. 

 

 

2.8.2.4 Ponto de Equilíbrio  

 

 

Segundo Dornelas (2005) a empresa quando chega ao ponto de equilíbrio, 

demonstra que não tem lucro nem prejuízo. Este é o ponto que por meio dos lucros 

das vendas, equivale o montante dos custos fixos e variáveis. 

 Para Gitman (2004, p. 434) “a análise de ponto de equilíbrio, [...] é usada para 

determinar o nível de operação necessário para cobrir todos os custos operacionais 

e avaliar a rentabilidade associada a níveis diversos de vendas”. 

 Conforme Dolabela (2006) o ponto de equilíbrio corresponde ao grau de 

receita, no qual a organização cobre seus custos, alcançando seu lucro operacional 
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igual á zero. Acima do ponto de equilíbrio, a organização apresentará ganho, abaixo 

terá perda. 

Gráfico 2: Representação gráfica do Ponto de Equilíbrio. 
Fonte: Adaptado de Hoji (2010). 
 

Deste modo quando o empreendimento chega ao ponto de equilíbrio, o 

empresário percebe que sua empresa igualou suas vendas, aos custos fixos e 

variáveis, partindo deste ponto para cima a organização apresentará lucro. 
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3 Desenvolvimento da Pesquisa de Campo  

  

 

Este capítulo tem como propósito apresentar a elaboração do plano de 

negócio para verificar a viabilidade de uma loja de roupas multimarcas no município 

de Navegantes. É importante destacar que a Pré-Incubadora Uni Nova serviu como 

referencial prático para a realização deste estudo, auxiliando na organização do 

plano de negócio que se inicia com a análise de mercado, ações para estratégias de 

marketing, o plano operacional e elaboração do plano financeiro. 

 

 

3.1 Caracterização da Empresa  

 

 

A Univali - Universidade do Vale do Itajaí, sensível às mudanças do mercado, 

compreendeu a importância do empreendedorismo para a formação dos seus 

alunos, introduzindo assim no fim da década de 90 a disciplina Empreendedorismo 

no currículo dos cursos de Administração e no ano de 2000, no curso de Ciências 

Contábeis. No mesmo ano criou o curso Gestão Empreendedora no Campus de 

Balneário Camboriú, seguindo uma tendência que se delineava. Tais iniciativas 

representaram mudanças importantes na formação dos acadêmicos, dando-lhes a 

oportunidade de estreitar relações com o mercado de trabalho e de vivenciar 

experiências voltadas para as respectivas áreas de atuação profissional.  

Embora não se possa desprezar a atuações das Empresas Juniores como 

instrumento de formação complementar dos acadêmicos, sua capacidade de 

disseminação de uma cultura empreendedora se mostrou acanhada, na medida em 

que as ações decorrentes da sua atuação ficam restritas aos respectivos cursos, no 

âmbito de uma ou mais disciplinas focadas muito mais em técnicas e instrumentos 

do que em comportamento e atitude. Em outra vertente, foram desenvolvidos 

esforços no sentido de implantar uma incubadora de empresas. Diversos fatores 

contribuíram para que a iniciativa não lograsse êxito. No início de 2004 um novo 

grupo de professores retoma a idéia e obtém, da alta administração da 

Universidade, o endosso para a implementação de uma incubadora de empresas. 
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            Deste desafio nasce o MEU – Movimento Empreendedor Univali, um modelo 

que incorpora um componente educacional que extrapola o empreendedor incubado, 

como preconizam os teóricos do ramo, mas que visa difundir conceitos e criar uma 

cultura empreendedora no ambiente acadêmico. 

               Assim, concebido como um “movimento”, o MEU tem suas atividades 

orientadas por forças-tarefas, atuando decisivamente na expansão da idéia 

empreendedora dentro da Universidade. O grupo vem desenvolvendo atividades, 

oficinas, palestras e garantindo as iniciativas de incubadoras e pré-incubadoras nos 

campi.  

  A Uni Nova - Pré-incubadora de empresas Univali é um espaço para 

incentivar as iniciativas empreendedoras, a partir do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Isso quer dizer que na Uni Nova - Pré-incubadora de Empresas Univali 

o pré-incubado além de ter a oportunidade de partilhar experiências com os demais 

vai desfrutar de instalações físicas, buscarem financiamentos e suporte técnico 

gerencial para seus projetos. 

A incubadora Universitária Solidária faz parte de um Programa Nacional de 

incubadoras de Cooperativas Populares, aprovado em outubro de 2007. Seu 

objetivo é implantar e desenvolver o empreendedorismo autogestionário para 

sustentar o desenvolvimento econômico, social e ambiental destes 

empreendimentos. A incubadora desenvolve atividades em diversas áreas de 

trabalho entre outras: 

• Projeto de assessoria ao planejamento estratégico e operacional da APAE: é 

um projeto de atuação na área de gestão institucional e economia solidária. Seu 

impacto social tem por objetivo a qualificação da gestão institucional para apoiar os 

portadores de necessidades especiais em Itajaí. A ação do projeto se dá por meio 

do levantamento de informações que oportunize a melhoria da gestão da entidade. 

As principais diretrizes seguidas no projeto são as elaborações de planos financeiros 

e de gestão da entidade, a fim de aprimorar receitas e os serviços prestados. As 

ações para desenvolver o projeto são: revisão do posicionamento estratégico, 

análise SWOT, redefinição do negócio social, missão e visão de futuro. 

• Assessoria de gestão ao CEPESI - Centro Público de Economia Solidária de 

Itajaí: este projeto atua nos aspectos de gestão, contábeis, financeiros, jurídicos e 

tem como impacto social a auto-sustentabilidade dos grupos empreendedores e o 

fortalecimento do comércio de Itajaí e região. A ação do projeto consta de 
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levantamento de dados para melhoria na gestão e operação das atividades do 

CEPESI. Para a realização do plano de ação, são elaborados planos de captação de 

recursos, de contas gerenciais, e indicadores de desempenho. 

  Já a incubadora Tecnológica faz parte de um Programa Nacional de 

incubadoras que desenvolve atividades em diversas áreas de trabalho, como por 

exemplo: 

• JB Reciclagem: o projeto tem o objetivo de reciclar embalagens de óleo 

lubrificantes usadas que são descartadas nos postos de Itajaí e possa ser realizado 

o processo da Logística Reversa. 

• AquaCult – Peixes Ornamentais: o conceito do negócio é o fornecimento de 

peixes ornamentais de Santa Catarina, a partir da produção e distribuição regular 

das espécies. 

Hoje, Uni Nova - Pré-Incubadora de empresas é um dos processos do Núcleo 

de Inovação Tecnológica da UNIVALI – sendo o órgão responsável pela gestão da 

política de inovação tecnológica e de proteção ao conhecimento gerado na 

universidade. É vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e 

Cultura - ProPPEC e conta com a colaboração de professores/pesquisadores e de 

profissionais treinados nas áreas de proteção à propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia. 

 

 

3.2 Informações gerais  

 

 

A Uni Nova – Pré-Incubadora de empresas Univali, está localizada no campus 

de Itajaí, na rua Uruguai, 458 - bloco 29, 4º andar – Centro – Itajaí – SC. 

Para cumprir com sua finalidade, a Uni Nova - Pré-Incubadora de Empresas 

Univali, oferece aos empreendedores capacitação e suporte administrativo, técnico e 

operacional, através de: 

Apoio e orientação para transformação da idéia em plano de negócios; 

ambiente de integração (Ambiente Virtual e/ou instalações da Pré-Incubadora); 

suporte para cooperação tecnológica com outras instituições; apoio para uso 

compartilhado de laboratórios. 
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O apoio da Uni Nova Pré-Incubadora de empresas Univali foi fundamental 

para o desenvolvimento deste estudo uma vez que proporcionou ao acadêmico a 

oportunidade de expandir os dados e informações referentes ao mesmo, 

favorecendo a apresentação dos resultados. 

 

 

3.3 Resultados da pesquisa  

 

 

 Esta seção tem como objetivo, apresentar os resultados da pesquisa de 

campo, e verificar a viabilidade do negócio. 

  

 

3.3.1 Sumário Executivo  

 

 

 Neste tópico são apresentados; enunciado do projeto, competência dos 

responsáveis, produtos e a tecnologia, mercado potencial, elementos de 

diferenciação, previsão de vendas, rentabilidade e projeções financeiras.  

 

 

3.3.1.1 Enunciado do projeto 

 

 O estudo desenvolvido neste relatório trata-se da elaboração de um plano de 

negócio para a abertura de uma loja com roupas multimarcas na cidade de 

Navegantes. A empresa se chamará Perfil Multimarcas e seu foco de 

comercialização será roupas e acessórios para atender as necessidades da 

população de Navegantes e região.     

 A Perfil Multimarcas terá um portfólio diversificado, atendimento adequado e 

infra-estrutura apta para captar e reter clientes. Assim cabe enfatizar que o 

empreendedor estará fielmente renovando seus estoques para acompanhar as 

tendências de mercado, oferecendo ao consumidor as novidades do mercado da 

moda. 
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A empresa realizará investimentos constantes no ponto de venda e em ações 

mercadológicas para demostrar as vantagens e benefícios que a organização 

apresenta a seus clientes.   

O público-alvo da organização é de homens e mulheres, jovens e adultos, 

com faixa etária de dezesseis a quarenta e cinco anos, com ensino médio ou 

superior completo e renda familiar aproximada de dois a sete salários mínimos. 

 

 

3.3.1.2 Competência dos responsáveis 

 

 

Nilton Pereira Júnior, proprietário, está concluindo sua formação no ensino 

superior (Administração). Obteve conhecimentos sobre o setor de comércio de 

vestuário e acessórios por meio de estudos e pesquisas realizadas para o 

desenvolvimento deste Plano de Negócios. Durante este trabalho, estabeleceu 

contatos fundamentais com representantes e fornecedores do setor e clientes 

potenciais. Tendo em vista características pessoais e profissionais, será responsável 

por toda administração de sua empresa. 

 

 

3.3.1.3 Os produtos e a tecnologia  

 

 

Os produtos ofertados ao mercado serão roupas e acessórios. Para o público 

masculino será oferecido calças e bermudas em jeans, camisas, casacos, jaquetas e 

meias; camisetas, bermudas, shorts na linha surfwear e esportiva e trajes sociais. Os 

acessórios serão cintos, carteiras e bonés.  

Já para o público feminino será ofertado Calças, bermudas e shorts em jeans, 

blusas, casacos, jaquetas, saias, vestidos, meias; vestuários na linha surfwear, 

esportiva. Os acessórios destacam-se: carteiras, cintos e bolsas. 

A tecnologia se torna indispensável e envolve um suporte competente para o 

gerenciamento de estoque e incremento das práticas mercadológicas. Deste modo é 
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importante salientar que a Perfil Multimarcas empregará de tais recursos para 

constituir uma relação harmoniosa e de confiança com seus clientes.  

É relevante para o comércio de varejo, proporcionar aos clientes opções de 

pagamento e dessa forma a organização disponibilizará tecnologia para pagamento 

em cartões de crédito e/ou débito. 

 

 

3.3.1.4 O mercado potencial  

 

 

Na realização deste plano de negócios foram realizados estudos e pesquisas 

sobre o mercado potencial que evidenciaram a existência de oportunidades. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE (acessado em abril/2011), o 

mês de agosto de 2010 mostrou que o comércio varejista brasileiro registrou uma 

alta de 2,0% no volume em relação ao mês de julho do mesmo ano.  

Um dos responsáveis por esse crescimento nas vendas do varejo foi o setor 

de vestuário e calçados, que aumentou 1,9% em agosto/2010, se comparado ao 

mês anterior. 

A cidade de Navegantes obteve desenvolvimento econômico, acompanhado 

de crescimento demográfico, evidenciando taxas expressivas de evolução. 

É importante destacar que apesar de haver um número significativo entre 

empresas do mesmo ramo, a Perfil Multimarcas, não será pressionada pelos 

consumidores, já que os produtos possuem um preço padrão de mercado, 

possibilitando pouco poder de barganha dos clientes. 

Na pesquisa que foi realizada, os consumidores mostraram-se favoráveis a 

um novo empreendimento na cidade. 

 
 
 
3.3.1.5 Elementos de Diferenciação  
 

 

Pode-se destacar como elementos de diferenciação da Perfil Multimarcas a 

diversificação de produtos, que pode significar uma vantagem competitiva. Outros 

elementos de diferenciação estão relacionados à divulgação 
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. No caso da Perfil Multimarcas, o empreendedor pretende fazer promoção de 

determinado vestuário; entre segunda feira e quinta feira, daquela mesma semana; 

concedendo descontos com pagamento à vista aos clientes, a partir de duas peças 

de algum tipo de vestuários.  

A empresa também utilizará o outdoor; nesse sentido espera-se aplicar uma 

estratégia diferenciada onde os próprios clientes da empresa poderiam ser 

selecionados para representar a loja em suas promoções expostos no outdoor. 

 A cada nova coleção dos vestuários, será feito uma nova propaganda, para 

chamar a atenção dos clientes, estimulando a conhecer e comprar as novas roupas 

com as tendências da moda e da estação.      

 

 

3.3.1.6 Previsão de Vendas  

 

 

Os clientes indicaram que suas compras são feitas mediante os cartões 

(crédito e/ou débito), com percentual de 40%; no crediário e em cheque 25%, e 

pagamento em dinheiro destaca-se em 35%. Cabe ressaltar que o empreendedor 

fará algumas estratégias promocionais para as compras com pagamento a vista, 

estimulando uma melhor liquidez para o empreendimento. 

 

3.3.1.7 Rentabilidade e Projeções Financeiras  

 

 

Após os cálculos relacionados quanto à previsão de vendas, receitas e 

composição dos custos da Perfil Multimarcas, identificou-se que a empresa obterá o 

retorno financeiro desejado pelo proprietário.  

Em relação à projeção de resultados, a empresa terá um lucro liquido para os 

próximos 5º anos, que se destaca a seguir: 

• 1º ano R$ 43.656,93 

• 2º ano R$ 57.348,77 

• 3º ano R$ 72.014,54 

• 4º ano R$ 87.734,81 
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• 5º ano R$ 104.466,00 

Somando-se esses resultados terá um acumulo em cinco anos de R$ 

365.421,46.  

 O investimento inicial será de R$ 80.102,90, 0 ponto de equilíbrio contábil 

médio foi calculado em R$ 141.701,70 o payback (prazo de retorno sobre o 

investimento) será de 1 ano e 8 meses, o VPL (valor presente líquido)  foi de R$ R$ 

150.508,92  e a TIR (taxa interna de retorno) será de 68,00% ao ano. 

 

 

3.3.2 A Empresa  

 

 

 Nesta parte serão destacados as características da empresa, com as 

seguintes descrições relatadas a seguir. 

 

 

3.3.2.1 A missão 

 

 

 A missão da Perfil Multimarcas é de oferecer produtos de qualidade, 

acompanhando as tendências da moda, proporcionando ao cliente conforto e 

elegância, com trajes para várias ocasiões. 

Este compromisso é defendido pelos valores constituídos do empreendedor 

da Perfil Multimarcas: 

• Honestidade; 

• Respeito ao cliente; 

• Valorização dos colaboradores 
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3.3.2.2 Visão  

 

Após definir a missão da empresa, buscou-se um conceito de futuro, no qual 

a visão da Perfil Multimarcas  vai direcionar a organização num determinado período 

de tempo. Dessa forma definiu-se a visão da empresa: 

 A visão da Perfil Multimarcas é ser referência no ramo de vestuários, sendo 

uma empresa reconhecida pela qualidade e requinte em seu portfólio de produtos. 

 

 

3.3.2.3 Objetivos da empresa 

 

 

 Para o alcance das metas, é necessário traçar e definir objetivos. Portanto a 

Perfil Multimarcas define os objetivos em curto, médio e longo prazo. 

 

• Curto prazo 

Manter rígido controle financeiro sobre as retiradas a serem feitas, respeitando o 

valor determinado quanto ao Pró-labore. 

Atingir 15% do mercado de roupas e acessórios da cidade de Navegantes já no 

primeiro ano de atuação. 

Focalizar os investimentos para renovação do estoque de mercadorias, 

acompanhamento das tendências da moda. 

 

• Médio prazo 

Fazer investimentos em publicidade e propaganda a fim de alavancar as 

vendas e fortalecer a nome da empresa no mercado.  

 

• Longo prazo 

Abrir outra loja no município de Navegantes ou cidades próximas. 
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3.3.2.4 Situação planejada desejada 

 

 

Com base nos objetivos traçados, a Perfil Multimarcas pretende atingir um 

percentual expressivo na comercialização de roupas e acessórios na cidade de 

Navegantes. A principal estratégia para alcançar a lucratividade almejada pelo 

gestor deve-se aos investimentos que serão feitos na diversificação de seus 

produtos, propaganda e divulgação, diferenciando a empresa de forma significativa.  

Cabe ressaltar a identificação de pelo menos 6 concorrentes diretos no 

Município, o que significa que a Perfil Multimarcas buscará uma participação maior 

de mercado do que a maioria das empresas atuantes no setor.  

 Em relação à diversificação do portfólio pretende-se manter um estoque 

mínimo de 5.000 peças, o que permitirá uma reposição dos produtos com eficiência 

e maior diversidade de opções para os consumidores. 

A qualidade do atendimento deve significar um diferencial, uma vez que se 

pretende selecionar vendedoras que possuam conhecimento em moda, cortesia e 

educação, para atender os clientes. Deste modo o atendimento personalizado deve 

ser uma referência da Perfil Multimarcas, para fidelizar seus consumidores. 

Apresentar aos clientes um ambiente agradável e com padrão de conforto, 

ocasionará efeitos positivos ao empreendimento, sendo que os consumidores 

poderão permanecer mais tempo na loja e consequentemente comprarão mais. Para 

isso pretende-se modificar a vitrine pelo menos duas vezes por semana para dar 

impressão de novidade, e oferecer ao cliente um ambiente com música. 

Quanto às ações de publicidade a serem utilizadas destaca-se a necessidade 

de realizar investimentos nos meses de janeiro a março e agosto e setembro, no 

qual as vendas decaem neste período. Neste sentido a divulgação será por meio de 

anúncios em jornais locais, internet (sites de balada e redes sociais), estações de 

rádio local e outdoors em locais estratégicos da cidade de Navegantes. 

  Após sua solidificação, que se estima atingir num período de três anos, a 

Perfil Multimarcas destinará seus esforços no alcance dos objetivos de médio e 

longo prazos que foram apresentados no início deste tópico. 
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3.3.2.5 O Foco  

 

 

A Perfil Multimarcas aplicará suas atividades na comercialização de roupas e 

acessórios. Deste modo seu foco é satisfazer e atender as necessidades do público 

feminino e masculino, jovens e adultos, em vestuário e acessórios para ambos, com 

trajes para várias ocasiões. 

A intenção de abrir outra loja, em longo prazo acontecerá somente após a 

consolidação da empresa no mercado. 

 

 

3.3.2.6 Descrição legal 

 

 

O regime jurídico da Perfil Multimarcas será classificada de empresa 

individual, ou seja empresário individual, que é titulado apenas a uma pessoa física. 

O gestor deverá efetuar os registros, declarações e alvarás, nos órgãos municipais, 

estaduais e federais para poder exercer a atividade. 

 

 

3.3.2.7 Estrutura funcional, diretoria, gerência e staff 

 

 

Em função de sua composição simplificada, a estrutura funcional da Perfil 

Multimarcas será extremamente enxuta, fazendo parte da diretoria apenas o 

proprietário, contando com o apoio de vendedores para a parte operacional. É 

importante salientar que a organização contará com um Staff na parte de assessoria 

contábil, terceirizando tais funções para uma empresa especializada. 
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3.3.2.8 Descrição da unidade fabril 

 

 

A Perfil Multimarcas terá uma sala alugada, instalada em uma área com 42m2 

e insumos necessários ao funcionamento da organização (água, energia elétrica, 

internet e telefone) distribuída da seguinte maneira: 

• Depósito. 

• Balcão de atendimento/caixa. 

• Banheiro. 

• Área de exposição para venda (vestuário e acessórios). 

• Vitrine. 

Com relação aos equipamentos destaca-se a necessidade de manequins, 

prateleiras, gôndolas, araras, computadores, provadores com espelho, banquetas, 

telefone, máquina de cartões de crédito e débito, máquina emissor de cupom fiscal, 

depósito, arquivo e banheiro. 

A descrição completa dos equipamentos é exibida no plano financeiro com 

respectivas quantidades e valores a serem investidos. Em relação ao fluxo de 

operações, cabe enfatizar as seguintes etapas: 

1ª etapa: Pedido de mercadoria ao fornecedor (compra do produto). 

2ª etapa: Venda do produto ao cliente. 

3ª etapa: Baixa do produto no estoque. 

4ª etapa: Embalagem e entrega do produto ao cliente. 

4ª etapa: Reposição do produto no estoque. 

Quanto às necessidades de profissionais destaca-se a quantidade de 2 

funcionários, para a função de vendas, o atendimento no caixa, será feito pelo gestor 

da empresa; quanto ele tiver que se ausentar, está função será delegada a um dos 

colaboradores da área de vendas. 
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3.3.2.9 Síntese das responsabilidades 

 

 

 Nilton Pereira Júnior, proprietário, está concluindo sua formação no ensino 

superior (Administração). Obteve conhecimentos sobre o setor de comércio de 

vestuário e acessórios por meio de estudos e pesquisas realizadas para o 

desenvolvimento deste Plano de Negócios. Durante este trabalho, estabeleceu 

contatos fundamentais com representantes e fornecedores do setor e clientes 

potenciais. Tendo em vista características pessoais e profissionais, será responsável 

por toda administração de sua empresa. 

 

 

3.4 Plano de operações 

 

 

 O plano de operações será explicado nos tópicos relacionados a 

administração, terceirização, sistema de gestão e parcerias. 

 

  

3.4.1 Administração  

 

 

A Perfil Multimarcas terá uma estrutura hierárquica constituída de gerência, 

administrativo, financeiro, RH, vendas e staff. O Proprietário da empresa ficará 

responsável pelas funções principais da organização. 

A gama de atribuições ao proprietário da organização se faz necessário, pois 

proporcionará a redução de custos operacionais, contribuindo também para o 

desenvolvimento de experiências de gestão ao empreendedor. 

 O gestor também ficará responsável pela supervisão sobre as vendedoras, 

buscando estabelecer um processo de comunicação ágil e flexível, com atendimento 

personalizado e de qualidade aos consumidores. 
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 Tendo em vista os padrões de qualidade esperados pelo público-alvo da Perfil 

Multimarcas é necessária a vasta gama de fornecedores, para que a organização 

possa disponibilizar produtos distintos e com qualidade aos seus consumidores. 

Portanto, a empresa procurará constituir parcerias com os fornecedores que 

se mostrarem mais comprometidos com o sucesso da organização, buscando 

sempre produtos com matéria-prima de qualidade e que tenha maior durabilidade. 

 

 

3.4.2 Terceirização 

 

 

Para que o de desempenho da Perfil Multimarcas seja dinâmico e hábil, será 

necessário um suporte terceirizado na área contábil. Deste modo, a empresa 

buscará profissionais específicos em suas áreas de conhecimento a fim de atender 

aos requisitos e necessidades da organização. 

 

 

3.4.3 Sistemas de gestão 

 

 

 Em função das necessidades de gerenciamento e controle de estoque que o 

setor de vestuário e acessórios determina, os sistemas de gestão estarão focados 

nos controles informatizados nas áreas financeiras (contas a pagar, a receber e 

faturamento) e suprimentos (estoque). 

 Do mesmo modo, foram identificados alguns sistemas que aprovam aos 

requisitos necessários para a Perfil Multimarcas, no qual indica-se o sistema System 

Commerce, que é um software completo para automação comercial e possuí total 

integração dos seguintes módulos:  

• Controle de estoque e de vendas.  

• Cadastros de clientes e produtos.  

• Cadastros de fornecedores.  

• Lançamentos de pedidos de vendas, orçamentos e contas a pagar e a 

receber.  
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• Fluxo de caixa, com gráficos e relatórios financeiros e gerenciais.  

• Geração de etiquetas com código de barras para produtos e envio de mala 

direta para clientes e fornecedores.  

 

 

3.4.5 As parcerias 

 

 

 As parcerias estabelecidas com os fornecedores de vestuário e acessórias 

serão fundamentais para as atividades da empresa. A Perfil Multimarcas assumirá o 

compromisso em convênios com a Prefeitura de Navegantes e câmara de dirigentes 

e lojistas (CDL) do município. 

 

 

3.5 Plano de Marketing  

 

 

 No plano de marketing o empreendedor deve realizar uma análise 

aprofundada do mercado de atuação, estabelecendo posteriormente ações do 

composto mercadológico para comercializar seus produtos e serviços. 

 

 

3.5.1 Análise de mercado  

 
 
 

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE (acessado em abril/2011), o 

mês de agosto de 2010 mostrou que o comércio varejista brasileiro registrou uma 

alta de 2,0% no volume em relação ao mês de julho do mesmo ano. Com esse 

resultado, o setor completa quatro meses consecutivos de taxas positivas em 

volume de vendas, e entre agosto de 2009 e agosto de 2010, acumulou alta de 

10,4%.  

Um dos responsáveis por esse crescimento nas vendas do varejo foi o setor 

de vestuário e calçados, que aumentou 1,9% em agosto/2010, se comparado ao 
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mês anterior. Com isso, o setor alcançou a quarta posição na taxa global do varejo, 

com 8,7% das vendas totais.  

Nos acumulados, os resultados foram de 10,8% para os oito primeiros meses 

do ano e de 7,7% para os últimos 12 meses. Com a retomada da economia e o 

crescimento do mercado interno, impulsionado, sobretudo pelo crédito e pelo 

aumento da massa salarial, o setor têxtil tem ocupado de 85% a 90% de sua 

capacidade instalada, de acordo com o mês e o segmento considerado. 

Mais especificamente com relação a situação do Estado de Santa Catarina, 

segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 

(acessado em abril/2011), em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 

bilhões, assegurando ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no ranking 

nacional. No mesmo ano, Navegantes aparece na 34ª posição do ranking estadual, 

respondendo por 0,53% da composição do PIB catarinense. No comparativo da 

evolução deste indicador ao longo do período 2002-2006, o município apresentou 

um crescimento acumulado de 97,5%, contra um aumento estadual de 67,2%.  

No que se refere ao recorte setorial, o segmento do comércio é o mais 

representativo em número de empresas. A indústria é o setor que mais gera 

empregos no município de Navegantes, 41,2% dos postos de trabalho.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, (acessado em 

abril/2011) no ano de 2008 Santa Catarina possuía um total de 374.629 empresas 

formalmente estabelecida. Estas empresas, tomando como referência o mês de 

dezembro de 2008, foram responsáveis por 1.777.604 empregos com carteira 

assinada.  

A caracterização do porte empresarial utilizou como critério a classificação por 

número de funcionários, utilizada pelo Sistema SEBRAE. Segundo este critério, as 

microempresas e pequenas empresas representam, respectivamente, 94% e 5,1% 

dos estabelecimentos do estado. As microempresas e pequenas empresas juntas 

geraram 892.208 empregos, o equivalente a 50,2% dos postos de trabalho.  

Em Navegantes, tomando-se como referência dezembro de 2008, havia 1.904 

empresas formais, as quais geraram 10.994 postos de trabalho com carteira 

assinada.  

Com base nas informações citadas, o mercado se mostra favorável, o 

comércio de confecções segue em taxas de crescimento e a cidade de Navegantes 
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aparece com aumento favorável no PIB; no qual sinaliza um desenvolvimento no 

município. 

Outro aspecto relevante é que o crescimento econômico também é 

acompanhado de crescimento demográfico. O Gráfico 3 apresenta a evolução no 

número de habitantes no município de Navegantes em 30 anos, evidenciando taxas 

expressivas de crescimento. 

 

Gráfico 3: Evolução do número de habitantes no Município de Navegantes. 
Fonte: Adaptado do IBGE (2011). 
 

Após a descrição genérica do mercado onde a empresa estará inserida, 

procurou-se enfatizar os resultados da pesquisa de campo que foi direcionada aos 

clientes potenciais e empresários do ramo, evidenciando informações relacionadas à 

clientela, concorrentes e fornecedores. 

 

 

3.5.2 Clientela  

 

 

 Para descobrir o perfil da clientela, suas características e seus padrões de 

comportamento de compra foram aplicados 146 questionários, sendo que os 

resultados são apresentados nos tópicos que seguem. 
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• PERFIL 

Características dos clientes  

Sexo  

Observa-se que em relação 
ao sexo a diferença entre os 
respondentes foi pequena. 

Masculino 

45,21% 

Feminino 

54,79% 

Local que Reside   

Percebe-se que grande parte 
dos pesquisados, residem 
em Navegantes, no qual a 

empresa deve ser projetada. 

Navegantes 
 

76,71% 

Itajaí 
 

16,44% 

Penha 
 

3,42% 

Ilhota 
 

1,37% 

Piçarras 
 

1,37% 

Luiz Alves 
 

0,68% 

Faixa Etária   

Em relação à idade dos 
clientes, as pessoas de 16 a 

28 anos representam 
73,98%, dos estudados. 

16 
a 

20 anos 
 

30,14% 

21 
a 

28 anos 
 

43,84% 

29 
a 

35 anos 
 

19,86% 

36 
a 

45 anos 
 

4,79% 

Acima de 46 
anos 

 
1,37% 

Renda Familiar   

Mais da metade dos 
examinados tem renda 

familiar de 4 a 7 salários, 
seguido de 1 a 3 salários. 

1 a 3 
salários 

 
39,04% 

 
 
 

4 a 7 
salários 

 
50,68% 

8 a 11 
salários 

 
6,85% 

Acima de 12 
salários 

 
2,05% 

Não responderam 
 

1,37% 

Tabela 1: Perfil dos clientes 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Ao analisar a tabela 1, pode-se destacar que a diferença entre o sexo dos 

pesquisados é pouco expressiva, com diferença de 9,58%; grande parte reside na 

cidade de Navegantes, que simboliza 76,71%; no qual a predominância de faixa 

etária é de pessoas jovens, entre 16 a 35 anos que importam em 93,84%; sendo que 

50,68% tem renda familiar de 4 a 7 salários, ou seja, ganham entre R$ 2.180,00 a 

R$ 3.815,00. 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do 

Contagem Populacional 2007 confirma os resultados da pesquisa de campo 

realizada e aponta que, no município de Navegantes, os homens representam 

26.052 (49,8%) da população e as mulheres, 26.210 (50,2%). Cabe ressaltar que 

refere-se a zona Urbana 49.586 (94,9%) e na rural 2.677 (5,1%).  
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A estrutura etária de uma população, segundo o IBGE, habitualmente é 

dividida em três faixas: os jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os 

adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta 

organização, no município, em 2007, os jovens representavam 36,4% da população, 

os adultos 55,5% e os idosos, 8,1%, confirmando os resultados obtidos na pesquisa 

de campo realizada com clientes potenciais.  

Dessa forma pode-se destacar que as fatias de mercado mais expressivas e 

que devem representar o foco da empresa refere-se ao público de ambos os sexos, 

jovens e adultos, residentes em Navegantes e com renda familiar entre 4 a 7 

salários mínimos. 

 

• COMPORTAMENTO DE COMPRA 

 

Após identificar-se o perfil dos clientes procurou-se estabelecer um padrão de 

comportamento de compra. Neste sentido os gráficos 4, 5, 6 e 9 indicam 

informações importantes sobre comportamento. 

Gráfico 4: Compra roupas da linha multimarcas 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Ao analisar o Gráfico 4, pode-se verificar que mais da metade dos 

pesquisados descreveram que quase sempre compram roupas multimarcas. Este é 

um indicativo importante para o empreendedor, pois sua linha de produtos será 

baseada em marcas conhecidas e, portanto vai ao encontro das necessidades da 

maioria dos clientes potenciais. 
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Gráfico 5: Lugar onde compra 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

No gráfico 5 compreende-se que as pessoas costumam fazer mais suas 

compras em centros urbanos, seguido do shopping center e também em lojas de 

bairro. Neste caso a opção pela alternativa “shopping center” evidencia uma 

situação de ameaça para a Perfil Multimarcas, pois mesmo que na cidade de 

Navegantes não exista nenhum shopping, tal resultado sinaliza que uma parcela 

expressiva de clientes tem como comportamento de compra a visitação em grandes 

centros comerciais, deixando de consumir em Navegantes.  

Gráfico 6: Frequência de compra 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2001) 
 

Ao avaliar o gráfico 6, entende-se que as opções “uma vez por mês” e “uma 

vez a cada dois meses” somam juntas 47,26% dos consumidores, isto representa 

uma parcela expressiva no índice de compras. Entretanto, a opção mais relatada foi 

“uma vez a cada três meses”, o que pressupõe que o empresário deverá focalizar 
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ações de marketing para chamar a atenção dos clientes e consequentemente 

alavancar o consumo deste tipo de produto.  

 

Gráfico 7: Fiel as marcas 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Constatando o gráfico 7, a maioria dos consumidores expôs que “quase 

sempre” são fiéis as marcas, seguido de “nunca”. Para o empreendedor, significa 

que quanto maior a variedade de marcas de roupas na loja, melhor, pois o cliente 

terá mais opções e não procurará outros estabelecimentos. 

 

 

3.5.3 Concorrência 

 

 

 Tão importante quanto conhecer a clientela é analisar os concorrentes diretos 

que disputarão a preferência dos consumidores. Neste sentido, as informações 

coletadas com os principais concorrentes foram mediante a entrevista, com um 

questionário contento 24 perguntas, onde os resultados são exibidos no quadro a 

seguir:  
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Quadro 5: Descrição dos Concorrentes 
 

Concorrente 
 

Loja Petri 
 

Loja klei 
Valentina 
roupas e 

acessórios 

 
Lene modas 

 
Loja Profhecia 

 
Loja X Couts 

Buiness 
Tempo de 
mercado 

9 anos 20 anos 2 anos 4 anos 7 anos 9 anos 

Números 
funcionários 

5 funcionários 5 funcionários 2 funcionários 4 funcionários 3 funcionários 3 funcionários 

 
 

Horário 
atendimento 

 
Seg a sexta 8: 
30 as 19: 00 

horas 
Sábados 8: 30 
as 19: horas 

 
Seg a sexta 8: 
30 as 19: 00 

hora 
Sábados 8: 30 
as 19: horas 

Seg a sexta 
8: 30 as 

18h30min 
horas 

Sábados 8: 
30 as 16: 00 

hora 

 
Seg a sexta 8: 
30 as 19: 00 

hora 
Sábados 8: 30 
as 19: horas 

 
Seg a sexta 9:00 
as 18: 30 hora 
Sábados  9:00 
as 17: horas 

Seg a sexta 
8: 30 as 

18h30min 
horas 

Sábados 8: 
30 as 17: 00 

hora 
Ponto 

comercial 
 

Próprio 
 

Próprio 
Alugado. 
Valor R$ 
2000,00 

Alugado. Valor 
R$ 1450,00 

 
Alugado. Valor 

R$ 750,00 

 
Alugado 

 
O mercado de 

confecções 
se encontra 

em qual 
estágio. 

Explique tal 
situação 

 
Crescimento. 

Devido ao 
crescimento  da 
cidade, grandes 

empresas 
instaladas. 

 
 
 
 

Crescimento. 

Crescimento. 
Devido ao 

crescimento 
da cidade. 

Mas o 
governo 

coloca muitos 
impostos. 

 
 
 
Crescimento 

 
Crescimento. 

Baixo índice de 
desemprego, 
facilidade de 

financiamento, 
prazo nas 
vendas. 

 
 
 

Estagnação. 
Economia 
regional 

 
Público alvo 

 
Jovens 

 
Masculino e 

feminino. 

 
Jovens e 
adultos. 

 
A todos os 
públicos 

 
Jovens 

Todas as 
faixas etárias 

Clientes 
potenciais 

Pessoas de 16 a 
35 anos 

Pessoas de 16 a 
35 anos 

Pessoas de 
16 a 45 anos 

Pessoas de 16 
a 25 anos 

Pessoas de 16 a 
35 anos. 

Todas as  
idades 

 
 

Principais 
marcas que a 
loja oferece 

Calvim klain, 
colcci, carmim, 
billabong, rip 
curl, triton, 

fórum, lança 
perfume entre 

outras. 

Feminino: 
Cavalera, rosa 

line, visual, rock 
six. 

Masculino: 
empório, 

billabong, hang 
loose, lost, nike 

 
Naguchi, rosa 
line, empório, 
pura mania, 

brix 

Mormai, free 
surf, nb, 

olympikus, red 
nose, pegada, 
gata bakana, 
entre outras. 

 
 

Hb, of- ficium,  
luaruana, the 

toccs 

Cobra dagua, 
sks, idios, 

santa maria, 
rebook, 

mizuno, tiwai 

 
Condições de 

pagamento 
que dispõe 

para o cliente 

 
Crediário 

próprio, cartões 
credito, 

convênios, 
cheque. 

 
Crediário 

próprio, cartões 
credito, 

convênios, 
cheque. 

 
 

4 vezes sem 
juros. 

Crediário 
próprio, 
cartões 

credito, cartão 
próprio da loja, 

cheque. 

 
Ate 6 vexes no 

cartão, desconto 
de 10% a vista. 

Crediário 
próprio, 
cartões 
credito, 

convênios, 
cheque 

Índice de 
inadimplência 

Alto. Devido ao 
crediário 

Médio Médio Médio Médio Alto. Devido 
ao crediário. 

 
 

Existe 
sazonalidade 
nas vendas. 

Quando 

 
Sim. Janeiro e 

fevereiro 
decaem as 

vendas. 
Maio, junho e 

dezembro maior 
volume de 
vendas. 

Sim. Carnaval, 
dia dos 

namorados. 
Natal/ano novo 

(datas 
especiais) e no 
inicio de cada 

coleção 
outono/inverno e 

primavera/ 
verão. 

 
 

Sim. Poucas 
vendas, de 
janeiro a 
março e 
agosto a 

setembro. 

 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 

Sim. 
Setembro e 

outubro 

 
 
 
 
 

Sim. O ano 
inteiro 

Existe 
método de 

fidelização de 
clientes 

 
 

Não 

Sim. Sistema de 
pontos através 

de cartão. 

 
 

Não 

 
 

Não 

Mantém os 
clientes 

informados das 
novidades. 

 

 
Loja possui 

parceria. 
Quais 

 
Prefeitura de 
Navegantes e 

CDL da cidade. 

 
Apenas 

convênios. 
 
 
 
 

  
Cartão próprio 

da loja que 
tem parceria 

com uma 
farmácia e 
mercado. 

 
 
 

Não 
 

 
Sim.  

 
Com 

fornecedor 
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Tipo de 
marketing 
que a loja 

utiliza 

 
 

Boca a boca, 
anúncios em 

jornais locais e 
internet, sites de 
balada, sites de 
redes sociais. 

 
Propaganda no  
radio, panfletos, 
outdoor,  jornais 

locais, mala 
direta, internet, 
sites de redes 

sociais. 

 
 
 
 

Boca a boca, 
panfletos, 

mala direta. 

 
 

Propaganda 
no radio, boca 

a boca 
outdoor, 

anúncios em 
jornais locais. 

 
 
 

Boca a boca, 
outdoor, recados 

pelo 
computador. 

 
 
 

Boca a boca, 
outdoor, mala 
direta, áudio 

visual. 

 
 

Costuma a 
fazer 

promoções. 
Quais. Em 
que época 

 
 

 
Fevereiro  

coleção verão 
50% a vista – 
20% a prazo. 

Agosto coleção 
inverno 50% a 
vista – 20% a 

prazo. 

 
 

Dificilmente. 
Devido ao 
sistema de 

pontos através 
do cartão 

 
 

Sim. Final da 
coleção verão 

e inverno. 

 
 

Sim. Final da 
coleção verão 

e inverno 

 
 

Sim. Final da 
coleção verão e 

inverno 

 
 

Sim. Final da 
coleção verão 

e inverno 

Principais 
fornecedores 

As marcas da 
loja 

As marcas da 
loja 

As marcas da 
loja 

As marcas da 
loja 

As marcas da 
loja 

 

 
Prazo de 

entrega dos 
produtos 

 
 

30 a 90 dias 

 
 

30 a 90 dias 

 
De 30 a 45 

dias 

 
De 30 a 45 

dias 

 
De 15 a 30 dias 

Varia de 
fornecedor 

para 
fornecedor 

 
Cobrança dos 
fornecedores 

Boleto bancário 
em ate 4 vezes 

Boleto bancário, 
cheque, a vista 
com desconto. 

Boleto 
bancário e 

cheque, em 
até 4 vezes. 

Boleto 
bancário, 
cheque, a 

vista. 

Boleto bancário, 
cheque, a vista. 

Boleto 
bancário, 
cheque, a 

vista 
 
 
 
 

Pontos fortes 
da loja 

 
 
 
 

Variedade de 
marcas e roupas 

Marcas 
exclusivas, 
pioneira na 

cidade, 
credibilidade 

com 
fornecedores e 

clientes, 
instituições 

financeiras e 
poder publico. 

 
 
 
 

Bom 
atendimento 

 
 
 
 

Confecções e 
calçados 

 
 
 
 

Boas marcas, 
bom 

atendimento. 
 

 
 
 
 

Atendimento 
qualidade dos 

produtos 

 
Dificuldades 
encontradas 
no negócio 

 
Inadimplência 
dos clientes e 
mão de obra 
qualificada 

Mão de obra 
qualificada e 

comprometida 
com a missão e 

visão da 
empresa 

 
Variações do 

clima, as 
crises 

econômicas. 

 
 

Nenhuma 

 
 

Médio índice de 
inadimplência. 

 

 
 
 

Ameaças e 
oportunidade
s no mercado 

de 
confecções 

 Oportunidades: 
cidade litorânea 
(identidade perfil 
da loja)  publico 

ao alvo 
crescente. 
Ameaça: 

concorrência, 
desastres 
naturais, 

(2008 
enchentes). 

 
 
 

Ameaça: alta 
carga 

tributária. 

 
 
 

Nenhuma 
ameaça. 

Crescimento a 
cada dia 

 
Grande potencial 

de mercado 
 

Aumentos 
inesperados das 

mercadorias, 
concorrência 

acirrada. 

 

Frequência  
que repõe 
estoque. 

Produtos que 
vendem mais. 
Valor médio 

investido 

 
 

Repõe 
mensalmente. 

Feminino 
básico. 

 
 

Quando começa 
uma nova 
coleção. 

 
 

Quando 
começa uma 
nova coleção 

 
 

O estoque 
repõe 

conforme a 
necessidade 

 
 

15 em 15 dias 
Roupas 

femininas 
Rs 5000,00 

mensal 

 
 

Depende do 
crescimento 
ou declínio 
das vendas 

Valor médio 
mensal de 

lucratividade 
da loja, 

descontando 
custos e 

despesas. 

 
 
 

Em torno de R$ 
15.000,00 

   
Depende do 

mês, varia de 
R$ 10.000,00 
a 14.000,00 

 
 

Em torno de 
40% 

 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

Continuação do quadro 5 
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De acordo com a tabela apresentada, a loja Petri visa uma estratégia de 

enfoque em diferenciação, pois trabalha com ampla variedade de marcas, 

focalizando sua linha de roupas no sport chic; sendo seu público alvo jovens, 

utilizando estratégias de marketing específicas para esse tipo de posicionamento 

com duas lojas em Navegantes.  A loja klei também direciona sua estratégia de 

enfoque em diferenciação, pois suas principais marcas são da linha surf, sendo seu 

público alvo jovem, utilizando-se estratégias de marketing adequadas. Os 

concorrentes Valentina roupas e acessórios e Profhecia não apresentam nenhuma 

estratégia bem definida, podendo ser classificadas como empresas de “meio-termo”. 

Já as empresas Lene modas e X Couts tendem a adotar a estratégia de liderança 

em custo, devido a visual da loja e por trabalharem com marcas mais populares. 

 Analisando este contexto, o mais interessante seria trabalhar com a estratégia 

de diferenciação, destinando a linha de roupas multimarcas para homens e 

mulheres, jovens e adultos, e acessórios para ambos, com trajes para várias 

ocasiões, prevalecendo-se de estratégias de marketing apropriadas para isso. 

Quando o cliente pensar no nome da loja e nas ações de marketing desenvolvidas 

pela mesma, deve lembrar que vai encontrar o que ele precisa em vestuário, pois as 

demais concorrentes direcionam suas ações a públicos específicos. 

 

 

3.5.4 Fornecedores 

 
 
 
 A loja Perfil Multimarcas, pretende formar uma parceria com seus 

fornecedores, pois serão as marcas das confecções e acessórios que a empresa vai 

oferecer aos seus consumidores. A organização selecionou 10 marcas para 

preencher seu portfólio de produtos; são elas: Adidas, Costa Pública, Empório, Fido 

Dido, Individual, Miss Lulu, Mormaii, Rosa Line, Tharog, Visual. 

 

• Adidas   

 

O fundador, Adi Dassler, sabia da importância de um nome fácil de lembrar e 

que pudesse ser reconhecido imediatamente. 
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 Assim em 1948 nasceu o nome 'adidas' - uma palavra foneticamente 

parecida com seu nome (Adi Dassler).  

Adi Dassler seguiu três princípios orientadores em seu trabalho de 

desenvolvimento, motivado por sua paixão pelo esporte e pela produção de 

calçados: produzir o melhor calçado para atender às necessidades do esporte, 

proteger o atleta contra lesões e criar produtos duráveis. 

A adidas têm em sua linha de produtos, confecções masculino e feminino 

calçados e acessórios; sendo seu foco na linha esportiva.  

 

• Costa Pública  

 

A Costa Pública em constante busca pela excelência completa 20 anos em 

2011, a marca busca sempre sofisticação e tendência, em prol da beleza e conforto, 

buscando como principal compromisso manter-se constantemente focado no futuro, 

para ser referencia no mercado atual. 

A Costa Publica apresenta no seu portfólio de produtos, as tendências da 

moda feminina, moda praia, moda masculina, vestidos, blusas, biquínis, calças e 

bermudas jeans, bolsas, sapatos, cintos e acessórios. 

 

• Empório  

 

A Empório jeans atua no segmento de jeanswear, e conquista pela 

combinação da modelagem perfeita, boa qualidade e design. A marca proporciona 

conforto e funcionalidade aliado as tendências da moda. 

A Empório jeans atua com a moda feminina em jeanswear; com portfólio de 

calças, bermudas, shorts. 

 

• Fido Dido  

 

 A marca Fido Dido foi criada por Susan Rose e Joana Ferroni; Fido vem do 

latin “fidelis”, que significa leal, fiel. Dido surgiu um pouco depois, pertencia à rainha 

Cártago, que ficou conhecida por ser muito alegre e brincalhona. A junção dos 

nomes aconteceu em 1985. 
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 A Fido Dido trabalha com a moda jeanswear masculina e feminina, atuando 

na linha de calças, bermudas, shorts. 

  

• Individual  

 

A marca Individual combina com um homem contemporâneo e único, que se 

veste de maneira moderna, mas sem deixar de lado a elegância. O homem que 

veste Individual possui uma identificação total com a marca, pois sabe muito bem o 

que quer e precisa, está sempre pronto para ser notado tanto nos negócios quanto 

no lazer. 

Individual é sinônimo de camisaria perfeita. Usa uma seleção exclusivas de 

matérias primas diferenciadas que garantem a sofisticação de seus produtos. Estes 

ingredientes afirmam a elegância clássica e quase aristocrata de quem usa estas 

estes produtos. 

A Individual oferece moda masculina em camisetas, camisas tradicionais, 

camisas sociais, trajes sociais e jaquetas. 

 

• Miss Lulu  

 

 A Miss lulu foi fundada em 2009, veio para suprir os desejos e necessidades 

da mulher exigente, dos encantos pela moda que surgia inesperadamente nas ruas. 

 A Marca entende que a mulher é caracterizada pela delicadeza, ousadia e 

feminilidade. A Miss Lulu elabora peças que traduzem o romantismo; e junto com 

seus acessórios, contemplam a jovialidade da marca. A Marca proporciona moda 

feminina em blusas, saias, vestidos, casacos e jaquetas.  

 

•  Mormaii  

 

 A marca Mormaii surgiu em 1975, um ano depois da chegada do médico 

Marco Aurélio Raymundo Morongo em Garopaba. O propósito de sua criação era 

simples: solucionar um problema do frio para os surfistas.  

A marca foi se expandindo em diversos setores, mesmo diante das sérias 

crises econômicas que assolaram o país, ela superou as dificuldades e entrou no 
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século XXI com vigor, experiência e um mix de produtos superior a 5 mil itens. O 

crescimento atravessou fronteiras, mares e seduziu clientes dos mais exigentes 

mercados internacionais. 

A Mormaii dispõe na sua linha de produtos, confecção feminina, masculina, 

óculos, relógios, calçados e acessórios com foco nas tendências surfwear. 

 

• Rosa Line  

 

  A marca Rosa Line se inicia em 1989 com um jovem casal de 

empreendedores, donos de uma confecção no interior de Santa Catarina. A 

confecção inicialmente, com coleções tímidas no que dizia respeito à quantidade - 

porém ousadas nas modelagens - agradaram em cheio as garotas da região! O 

sucesso foi tanto que precisaram de cada vez mais variedade, para satisfazer aos 

anseios das clientes. Todos estes anos, a cada estação, nossas coleções tem sido 

grandes desafios de conquista e conhecimento, uma busca incessante para 

identificar e superar cada vez mais e melhor, as expectativas da mulher Rosa Line. 

 A cliente Rosa Line é uma mulher exigente, que sabe exatamente o que quer, 

e aonde quer chegar! Tem personalidade forte, mas não é rude, "mata um leão" todo 

dia, sem que isso lhe torne menos sensível. Uma alma delicada, permeada por uma 

atmosfera sedutora e extremamente feminina. Um anjo com grande poder de 

sedução! 

A Rosa Line traz em seu portfólio de produtos, moda feminina em calças, 

vestidos, blusas, saias, cintos e acessórios. 

 

• Tharog  

 

 Em meados da década de 80 nasce a Tharog jeanswear, a marca busca 

sempre o conforto e o caimento perfeito, investe em pesquisa e tecnologia para criar 

produtos sintonizados com as tendências da moda, através do lançamento das 

quatro estações do ano. 

A marca apresenta em sua linha de confecções, moda masculina e feminina 

em calças, camisas, blusas, saias, vestidos e acessórios. 
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• Visual  

 

 A Visual jeans atua no mercado há 23 anos, a marca é sinônimo de moda 

jovem, e atitude. Uma marca com personalidade própria, sempre atenda o que diz 

respeito à moda, comportamento e atualidade. Desenvolvendo roupas com matéria 

prima de alta qualidade, acabamento único e muita identidade; fazem da visual uma 

referência em seu mercado. 

 A Visual tem como produtos moda em vestuário masculino e feminino como; 

calças, camisas, blusas, casacos e jaquetas. 

 Tendo em vista as características apresentadas dos principais fornecedores, 

o quadro 6 apresenta o contato dos mesmos. 

Fornecedor  Tipo de produto  Contato  
 
 

Adidas 

 
Confecções masculina e 

feminina, calçados e 
acessórios. 

Avenida Alameda Rio Negro, 585 - 9° andar 
- Barueri – SP – CEP 06454-000 – fone 

(55) 11 2161-2961 E-mail: 
atendimentoadidas@adidas.com. 

 
 
 

Costa Pública 

Moda feminina e 
masculina entre: calças e 
bermudas jeans, vestidos, 
blusas, bolsas, sapatos, 

cintos, acessórios e moda 
praia. 

 
Avenida Governador Ivo Silveira, 445 – 

Bairro Canta Galo – Cidade Rio do Sul – 
SC. Fone: (47) 3525-2991 / E-mail: 
costapublica@costapublica.com.br. 

 
Empório 

Moda feminina em 
jeanswear; em calças, 

bermudas, shorts. 

Através do site 
www.emporiojeans.com.br/contato 

 
 

Fido Dido 

Moda masculina e 
feminina jeanswear, 
atuando na linha de 

calças, bermudas, shorts. 

 
Rua Gustavo Lueders, 91 - Itoupava Norte -
Blumenau – SC - CEP: 89052-020 - fone: 

(47) 3144-9000 

 
 

Individual 

Moda masculina em 
camisetas, camisas 
tradicionais, camisas 

sociais, trajes sociais e 
jaquetas. 

Rod. BR 470, km 50, nº 7109 - Bairro 
Fortaleza - CEP: 89058020 – Cidade 

Blumenau – SC - Fones: (55) 47 3331 9075 
– (55) 47 3339 0101 - E-mail: 
everton.h@dudalina.com.br 

 
 

Miss Lulu 

 
Moda feminina em 

blusas, saias, vestidos, 
casacos e jaquetas. 

Contato direto, fones: (47) 3248-1117 – 
(47) 9987-8933 - E-mail: 

contato@misslulu.com.br - Itajaí/SC, ou 
representantes: Marcela & Jaqueline (47) 

9912-4628. 

 
 

Mormaii 

Confecção feminina, 
masculina, óculos, 

relógios, calçados e 
acessórios com foco nas 

tendências surfwear. 

 
Marola Comércio e Representações Ltda - 
Fone: (48) 3354-1103 / (48) 8403-5416 - E-

mail: marola@marolagpba.com.br 
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Rosa Line 

 
Moda feminina em calças, 

vestidos, blusas, saias, 
cintos e acessórios. 

Rua Anibal Gaya, nº 268 - Bairro: Centro 
Cidade: Navegantes - CEP: 88375-000 - 

Fone: (47) 3342-1310 - E-mail: 
fale@rosaline.com.br. 

 
 
 

Tharog 

 
 

Moda masculina e 
feminina em calças, 

camisas, blusas, saias, 
vestidos e acessórios. 

Rod. Antônio Heil, Km 28, nº 600 – CEP 
88.352-501 - Brusque – SC - Fone/Fax (47) 

3350 – 1906. Contato por representante: 
Francoelho Representações Ltda – fones: 

(47) 3342-3240 - (47) 8831-9345 - 
Navegantes/SC – E-mail: 

Francoelho_representacoes@yahoo.com.br 

 
 

Visual 

 
Vestuário masculino e 
feminino como; calças, 

camisas, blusas, casacos 
e jaquetas. 

Rodovia BR 470, Km 141, nº1677 - Bairro: 
Canta galo – Cidade: Rio do Sul - CEP: 

89166-000 - Fones: (47) 3531-8300 – (47) 
3531-8303 - E-mail: 

visual@visualjeans.com.br. 

Quadro 6: Descrição de fornecedores 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
 

 Após a descrição dos principais fornecedores que a Perfil Multimarcas 

pretende estabelecer negociações, procurou-se realizar uma análise setorial 

abordando o modelo das 5 Forças competitivas de Porter (2004). 

 

 

3.5.5 Análise Setorial  

 

 

A análise setorial identifica tendências que possam trazer impactos nos 

negócios, conscientizando o empreendedor para um nível alto, médio ou baixo de 

risco. Esta análise que permite comparar qualquer empresa no seu ramo de 

atividade é dividida em 5 forças, quais sejam: entrantes potenciais, produtos 

substitutos, poder de negociação dos fornecedores e compradores e concorrência 

atual. 

 

• Entrantes potenciais  

 

A Perfil Multimarcas reconhece, que não existe grandes dificuldades para 

novos concorrentes entrarem neste mercado. Isto se deve ao grande número de 

fornecedores a disposição, ao crescimento do setor de vestuário e da cidade de 

Navegantes. 

Continuação do quadro 6  
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Neste sentido percebe-se que as poucas barreiras de entrada existentes são 

insuficientes para impedir o surgimento de novos entrantes, evidenciando uma 

ameaça contundente ao empreendimento. 

Cabe a Perfil Multimarcas fortalecer tais barreiras de entrada, investindo 

principalmente na diferenciação do produto e da empresa como um todo. 
 

• Fornecedores  

 

Os fornecedores não trazem grande interferência para a empresa, pois o 

número de fornecedores é amplo, com grande variedade de produtos a disposição; o 

custo para mudar de fornecedor também é baixo. 

Assim, enfatiza-se que apesar da empresa não comprar em volume 

expressivo, tal força não exercerá pressão significativa, uma vez que a Perfil 

Multimarcas poderá trocar de fornecedores se perceber uma ameaça neste sentido. 

 

• Consumidores 

 

Apesar de haver um número significativo entre empresas do mesmo ramo, a 

Perfil Multimarcas, não será pressionada pelos consumidores, já que os produtos 

possuem um preço padrão de mercado, possibilitando pouco poder de barganha dos 

clientes. 

 

• Produtos substitutos  

 

A organização sofrerá influências, com produtos que concorrem com o 

segmento do vestuário e disputam a atenção do consumidor. Dentre estes se 

destacam principalmente calçados, óculos, relógios, joias e produtos de beleza, 

caracterizando esta força como uma ameaça contundente a empresa. 
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• Concorrência  

 

A Perfil Multimarcas também receberá pressão por parte da concorrência, 

visto que são empresas com tempo expressivo de atuação no mercado e com uma 

clientela formada.  

Mesmo caracterizando esta força como mais uma ameaça, nota-se que existe 

espaço para novos empreendimentos na área, onde os gráficos 8 e 9 ilustram 

fatores que justificam a possibilidade de sucesso da Perfil Multimarcas.  

 
Gráfico 8: Abertura da loja 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Referente ao gráfico 8, os clientes acham interessante a abertura de uma loja 

multimarcas em Navegantes. Este é um sinal positivo para o empreendedor investir 

na cidade. 

Gráfico 9: Satisfação com as lojas do segmento 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Observando o gráfico 9, a satisfação dos clientes com as lojas multimarcas, é 

de 64,38% para bom, no qual, foi o maior percentual, isto indica, que as lojas ainda 

podem melhorar, pois a opção excelente só obteve 6,16%.   
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Tendo em vista o conjunto dos fatores analisados, pode-se perceber que a 

pressão mais significativa está relacionada a três forças específicas (entrantes 

potenciais, produtos substitutos e rivalidade entre empresas existentes), como pode 

ser observado na figura 4.  

 

 
Figura 4: Forças que poderão pressionar a Perfil Multimarcas. 
Fonte: Adaptado de Porter (2004). 
 
 

 Portanto pode-se concluir que o nível de risco a que a Perfil Multimarcas estará 

submetida pode ser considerada de médio a alto. Cabe ao empreendedor estabelecer 

estratégias que permitam se proteger contra as forças competitivas que irão pressionar 

a empresa.  

 

 

3.5.6 SWOT 

 

 

 A análise SWOT, é extremamente importante para avaliar os ambientes 

externo e interno de uma organização. No quadro 5, destaca-se as oportunidades e 
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ameaças que foram identificadas na análise de mercado, bem como as forças e as 

fraquezas visualizadas na pesquisa.  

Oportunidades  Ameaças  
 

• Grande número de fornecedores a 
disposição. 

• Mercado de confecções em 
crescimento. 

• População de Navegantes em 
crescimento. 

• Aumento do PIB de Navegantes. 
• Aumento do poder aquisitivo da 

população. 
• Setor de comércio varejista em 

crescimento em Navegantes. 

 
 
 
 
 

• Entrantes potenciais. 
• Concorrência expressiva. 

• Produtos Substitutos. 
 

Forças  Fraquezas  
 
 

• Portfolio equilibrado. 
• Atendimento. 

• Roupas de qualidade. 

• Ponto comercial alugado. 
• Necessidade de financiamento para 

abertura do negócio. 
• Localização 

• Pouca experiência no ramo por 
parte do empreendedor. 

• Capital de giro  
Quadro 7: Análise SWOT 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

 

 Ao examinar o quadro 7 da análise SWOT, pode-se perceber que a empresa 

se inicia num estágio favorável de oportunidades prevalecendo sobre as ameaças 

no ambiente externo. Já no ambiente interno, a organização se mostra vulnerável, 

pois os aspectos referentes às fraquezas predominam sobre as forças, 

caracterizando uma postura de crescimento a Perfil Multimarcas. 

 Cabe ressaltar que as fraquezas são fatores em que a empresa detém 

controle e poderá reverter à medida que o empreendimento adquirir reputação e 

tempo de mercado, permitindo ao empreendedor posturas ainda mais ousadas 

quanto ao futuro do negócio.   
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3.5.7 Estratégias Mercadológicas  

 

 

 Neste tópico o empreendedor deve concentrar seus esforços ao 

desenvolvimento de estratégias para conquistar seu público alvo, buscando atender 

e satisfazer as necessidades de seus clientes, no que se refere a produto, praça, 

preço e promoção. 

 

 

3.5.7.1 Produto  

 

 

 O produto a ser comercializado pela Perfil Multimarcas necessita atender as 

exigências e necessidades dos consumidores. Dessa forma pretende-se trabalhar 

com os seguintes itens para o público masculino e feminino: 

Público Masculino Público Feminino 

Calças e bermudas em jeans. Calças, bermudas e shorts em jeans. 

Camisas, casacos, jaquetas e camisetas. Blusas, casacos, jaquetas. 

Bermudas e shorts na linha surfwear e esportiva. Saias, vestidos 

Trajes sociais Vestuários na linha surfwear, esportiva. 

Meias, cintos Meias 

Carteiras Cintos 

Bonés Bolsas 

Quadro 8: Descrição dos produtos 
Fonte: Elaborado pelo acadêmico. 
 
 Tendo em vista o portfólio que se pretende comercializar é importante que o 

empreendedor estabeleça os atributos dos produtos relacionados à marca, 

qualidade e logomarca. 

 

• MARCA 

 

 Neste sentido, ao analisar os resultados dos questionários que foram 

aplicados aos clientes potenciais, constataram-se as marcas mais lembradas pelos 
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mesmos. Foram citadas: Adidas, Nike, Colcci, Billabong, Mormaii, Lacoste, Empório, 

Makenji, Zoomp, Rosa Line, Morena Rosa, entre outras. 

Os clientes indicaram praticamente as mesmas respostas na questão 

relacionada às marcas consumidas. Neste caso destacaram-se: Adidas, Nike, 

Colcci, Billabong, mormaii, Empório, Makenji, Rosa Line, Morena Rosa. 

Mediante as respostas das questões 9 e 10, nota-se que os consumidores, 

tendem a consumir marcas tanto na linha esportiva, jeans e sport chic; no qual o 

empreendedor deve trabalhar no seu portfólio de produtos. 

Cabe ressaltar que nem todas as marcas serão disponibilizadas pela Perfil 

Multimarcas, já que alguns fornecedores exigem determinada quantidade de volume 

de peças e possuem um valor expressivo para os padrões de Navegantes.  

 

• QUALIDADE 

 

Quanto ao atributo qualidade, a empresa deve oferecer aos seus clientes 

produtos e marcas de extrema qualidade e que satisfaçam seus anseios. Entretanto 

destaca-se que a empresa também estará prestando um atendimento e neste 

sentido o grau de importância sofre variações como pode ser observado nos gráficos 

que seguem. 

Gráfico 10: Importância atribuída a qualidade dos produtos 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

No gráfico 10, sobre a qualidade dos produtos, os respondentes foram quase 

unânimes, pois se trata de um fator extremamente importante. Isto indica que o 

empreendedor deve estar muito atento à qualidade dos produtos que vai oferecer 

em seu estabelecimento. 

No gráfico 11, a variedade de marcas também foi relatada como ponto 

extremamente importante pela maioria dos entrevistados (57,53%), porém numa 
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proporção menor quanto à questão anterior. Isso implica para o empreendedor ter 

um bom portfólio de produtos de marca, que supra a necessidade do consumidor. 

Gráfico 11: Variedade de marcas 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Cabe ao empreendedor da loja Perfil Multimarcas perceber que não basta 

oferecer apenas um produto de qualidade aos seus consumidores; mas seus 

vendedores devem estar aptos para esta função.  

Verificando o gráfico 12, o atendimento dos vendedores é imprescindível para 

os clientes. O empresário deve qualificar seus funcionários para esta função, uma 

vez que o consumidor for bem atendido e superado suas expectativas, ele 

certamente voltará ao estabelecimento. 

Gráfico 12: Atendimento dos vendedores 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

• LOGOMARCA 
 

 O último atributo explorado do produto está relacionado à logomarca da loja e 

neste sentido é importante salientar a relevância de a organização possuir uma 
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logomarca. A Perfil Multimarcas apresenta sua logomarca, que é simbolizada pelas 

cores rosa, verde, vermelho e azul, em formato de círculos entrelaçados, como pode 

ser visualizado na figura 5. 

 

 

PERFIL MULTIMARCASPERFIL MULTIMARCASPERFIL MULTIMARCASPERFIL MULTIMARCAS    
 
Figura 5: Logomarca da empresa Perfil Multimarcas. 
Fonte: Elaborado pelo acadêmico. 

 

 De acordo com o Site mundo educação, (acessado em abril/2011) as cores 

podem ter influência psicológica sobre o ser humano, algumas estimulam, outras 

tranquilizam, pois são captadas pela visão e transmitidas para o cérebro e 

consequentemente refletem impulsos e reações para o corpo. As cores que 

simbolizam a logomarca da organização são explicadas a seguir: 

• O rosa significa romance, sensualidade e beleza.  

• O vermelho ativa e estimula; e significa elegância, paixão e liderança.  

• O verde simboliza esperança, perseverança, calma, vigor e juventude.  

• A cor azul produz segurança, compreensão; propicia saúde emocional, e 

simboliza lealdade, confiança e tranquilidade. 

 Deste modo a empresa pretende posicionar sua marca na mente dos 

consumidores, não somente pelas cores utilizadas no símbolo, mas também por um 

nome fácil de ser lembrado. 

A embalagem dos produtos da Perfil Multimarcas deve apresentar um design 

moderno. A sacola será de papelão e trará o nome da loja com a logomarca e 

endereço; o papel de presente deve conter pelo menos uma das quatro cores da 

logomarca da empresa. 
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3.5.7.2 Preço  

 

O preço dos produtos a ser praticado pela Perfil Multimarcas deve gerar  

receita necessária para cobrir todos os seus custos e despesas, alcançando um 

lucro líquido desejável.  

Entretanto, o empreendedor deve considerar além dos fatores mencionados 

as expectativas dos clientes quanto a descontos e formas de pagamento. No gráfico 

15, os consumidores indicam o tipo de desconto que mais lhe atraem. 

 
Gráfico 15: Tipo de desconto que mais atrai para comprar 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

 

Ao analisar o gráfico referente ao tipo de desconto destaca-se que a maioria 

dos clientes potenciais (64,38%) valorizam os descontos com pagamento à vista. 

Com isso o lojista, pode fazer descontos para mercadorias menos procuradas e fora 

de estações, girando seu estoque. É interessante, aplicar algum tipo de desconto a 

partir de determinado valor em compras; quanto maior for o valor em produtos 

adquirido pelo cliente, melhor será o desconto concedido a eles. 

 Já o gráfico 16, sinaliza as formas de pagamento preferidas pelos 
consumidores: 

 
Gráfico 16: Forma de pagamento 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 



111 

 

Ao examinar o gráfico 16, podem-se destacar as condições de pagamento 

mais utilizadas pelos clientes que são: “cartão”, “a vista”, “a vista e cartão”, que 

somados representam 72,41%.  As condições mencionadas favorecem a empresa, 

porque diminui bastante o risco de inadimplência, que geralmente acontece em 

vendas no crediário e cheque.  

Cabe ressaltar que as vendas com cartão superam as vendas com 

pagamento a vista, todavia o empreendedor terá que pagar uma taxa mensal de R$ 

84,00 do equipamento, para passar os cartões de crédito e débito, como também 

uma taxa por cada venda feita nos cartões. As vendas no cartão de crédito têm taxa 

de 3,60%, no débito 2,45%, ambas no valor total da venda. 

Sobre os preços dos produtos foi questionado aos clientes o grau de 

importância; na escala (extremamente importante/ razoavelmente importante/ pouco 

importante), onde o gráfico 17 mostra os resultados: 

Gráfico 17: Preço dos produtos 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
  

O gráfico 17 evidencia que o preço dos produtos é algo extremamente 

importante para os clientes potenciais. Por isso o empreendedor deve possuir em 

sua loja marcas de qualidade com preço adequado ao consumidor. 

A Perfil Multimarcas utilizará a política de preços de desnatamento e 

penetração. A Política de desnatamento será feita com produtos mais exclusivos, 

com pouca variedade existente no mercado; já a política de penetração será 

direcionada para os produtos mais básicos, com menor procura pelo consumidor. 
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3.5.7.3 Praça  

 

 É de suma importância para o empresário, localizar a empresa num ponto 

comercial onde tenha alto fluxo de pedestres e veículos, que seja fácil de trafegar e 

com um comércio já formado. Neste sentido a loja Perfil Multimarcas será localiza na 

Avenida João Sacavem – centro de Navegantes, onde atende aos requisitos citados 

anteriormente.  

Ao analisar este fator foi perguntado aos clientes o grau de importância (na 

escala - extremamente importante/ razoavelmente importante/ pouco importante) 

referente a localização da loja, que é enfatizado a seguir: 

 
Gráfico 13: Localização da loja  
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

 

Percebe-se no gráfico 13, que a localização também é um ponto de muita 

relevância. O futuro empreendedor deve instalar sua loja em um ponto comercial 

favorável para os clientes, por exemplo, próximo de centros urbanos. A figura 6 

exibe a disponibilidade de ponto no centro de Navegantes e a avenida onde a 

empresa será localizada. 

Figura 6: Mapa do centro de Navegantes 
Fonte: Google images (2011). 
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Outro aspecto importante quanto à praça é definir o layout adequado às 

instalações da empresa. Na figura 7 é apresentado o layout da loja; com uma área 

de 42m2, contendo 6 manequins, 2 prateleiras, 2 gôndolas, 2 araras, 2 

computadores, 1 balcão para computadores, 2 provadores com espelho, 3 

banquetas, telefone, máquina de cartões de crédito e débito, máquina emissor de 

cupom fiscal, arquivo. Banheiro e depósito. 

Figura 7: Layout da Perfil Multimarcas 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico 
 

Deste modo, a empresa terá o espaço, os móveis e equipamentos 

necessários, para atender seus clientes de uma forma eficiente.   

Com relação à importância da flexibilidade de horário, o gráfico 14 evidencia 

os resultados na escala (extremamente importante/ razoavelmente importante/ 

pouco importante). 

Gráfico 14: Flexibilidade de horário da loja  
Fonte: Dados primários - pesquisa de campo (2011) 
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Avaliando o gráfico 15, os pesquisados consideram o horário de atendimento 

da loja como um fator extremamente importante para 47,95% dos respondentes e 

razoavelmente importante para 34,93%. Por isso a importância de trabalhar em 

horários que atendam a necessidade do cliente, onde os horários de atendimento da 

Perfil Multimarcas, serão de segunda a sexta feira, das 8:30 as 19:00 horas, aos 

sábados das 8:30 as 17:00 horas, sem fechar no horário de almoço. 

 

 

3.5.7.4 Promoção 

 

 

 A Perfil Multimarcas vai se utilizar de ferramentas de promoção para atrair, 

conquistar e fidelizar clientes. Entretanto para que tais promoções sejam eficientes, 

alguns fatores devem ser observados pelo empreendedor como o dia preferido para 

compras, por exemplo. O gráfico 18 mostra a preferência e disponibilidade dos 

consumidores para as compras, mais no fim da semana, preferencialmente no 

sábado.  

 
Gráfico 18: Melhor dia para compras 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Portando a Perfil Multimarcas, precisa focar em estratégias de marketing, 

para atrair a atenção dos clientes durante os outros dias da semana. Uma das 

estratégias é fazer promoção de determinado vestuário. Por exemplo, “semana do 

Jeans”, entre segunda feira e quinta feira, daquela mesma semana; as calças e 

bermudas em jeans, conceder descontos com pagamento à vista aos clientes, a 

partir de duas peças destes vestuários. 
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Encontrar o melhor veículo de comunicação também é fundamental para o 

sucesso do empreendimento. Neste sentido, os pesquisados responderam sobre o 

tipo de marketing que chama mais a atenção; sendo as opções mais citadas: 

Propaganda na tv, propaganda no rádio, boca a boca, outdoor. 

A empresa pretende atrair seus clientes, mediante propaganda no rádio; 

divulgando as marcas que a loja oferece condições de pagamento, promoções, 

endereço do estabelecimento e fone para contato. Entre os vários estilos de música, 

que foram mencionados pelos clientes, o que predominou entre os analisados, foi o 

sertanejo universitário, seguido do pagode. Dentre as rádios, as mais citadas foram 

radio Guararema 107.7 e Band FM 92.9, ambas tocam os gêneros (sertanejo 

universitário e pagode). Portanto a Perfil Multimarcas deve desenvolver sua 

propaganda nessas rádios mencionadas. 

  A Perfil Multimarcas também utilizará o outdoor para conquistar seus 

consumidores. Nesse sentido espera-se aplicar uma estratégia diferenciada onde os 

próprios clientes da empresa poderiam ser selecionados para representar a loja 

como garoto/garota propaganda exposto no outdoor. A cada nova coleção dos 

vestuários, será feito uma nova propaganda, para chamar a atenção dos clientes, 

estimulando a conhecer e comprar as novas roupas com as tendências da moda e 

da estação. 

Outra forma de conquistar os clientes será mediante anúncios em jornais 

locais e por meio da internet em sites de balada e redes sociais como: orkut, twiter e 

facebook. 

Para ilustrar a relevância da propaganda e de uma vitrine bem montada foi 

abordada aos clientes o grau de importância; na escala (extremamente importante/ 

razoavelmente importante/ pouco importante), percebidas nos gráficos 19 e 20:  

Gráfico 19: Propaganda 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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O gráfico 19, referente à propaganda, se mostra o mais equilibrado entre as 

questões apresentadas. É necessário fazer a propaganda da empresa para divulgar 

sua marca e seus produtos, pois são investimentos fundamentais e que devem dar o 

retorno necessário para o lojista. 

Gráfico 20: Vitrine 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 

Considerando as informações do gráfico 20, em relação à vitrine, os itens 

“extremamente importante” e “razoavelmente importantes”, tiveram diferença de 

10,28%, sendo algo de relevância para o empreendedor, já que a vitrine é a porta de 

entrada da loja. A vitrine deve estar projetada, com as tendências da moda, 

valorizando os produtos que a empresa oferece. 

 

 

4 Plano financeiro 

 

 

 Nesta parte do trabalho destacam-se nas tabelas apresentadas abaixo os 

investimentos iniciais, mão de obra & dividendos, investimentos e depreciação, 

compras e insumos, despesas, receitas, impostos & taxas, projeção dos resultados, 

fluxo de caixa e análise do investimento. 
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Tabela 2: Investimentos 
Obras Civis 

 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 30/05/11 Inst. Climatização 01 $ 400,00 $ 400,00 
2 30/05/11 Pintura 01 $1.500,00 $ 1.500,00 

      
Instalações 

 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 30/05/11 Sistema de alarme 01 $ 550,00 $ 550,00 
2 30/05/11 Placa fachada 7m x 1,20m 01 $ 1000,00 $ 1.000,00 

      
Equipamentos 

 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 30/05/11 Condicionador de Ar Split 

9.000 BTUs Frio 220V - 
Comfee 

 
02 

 
$ 1099,00 

 
$ 2198,00 

2 30/05/11 Bebedouro Eletrônico Eterny 
110V 

01 $ 199,90 $ 199,90 

3 30/05/11 Modem ADSL 01 $ 125,00 $ 125,00 
 

4 30/05/11 Telefone sem fio 01 $ 129,00 $ 129,00 

      
Máquinas 
 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 30/05/11 Computador 02 $ 1.200,00 $ 2.400,00 
2 30/05/11 Impressora 01 $ 400,00 $ 400,00 
3 30/05/11 Máquina para cartão cielo 01 $ 84,00 $ 84,00 

      
Móveis e Utensílios 
 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1  

30/05/11 
Arquivo Fichário Com 4 

Gavetas P/ Pastas 
Suspensas Em Aço 

 
01 

 
$ 189,00 

 
$ 189,00 

2  
30/05/11 

Gôndola de vidro 1 -1,80x 
1,00x6 

02 $ 649,00 $ 1298,00 

3  
30/05/11 

Manequim completo 
moldado com base 

03 $ 110,00 $ 330,00 

4  
30/05/11 

Manequim completa 
moldada com base. 

03 $ 100,00 $ 300,00 

5 30/05/11 Arara 4 braços curva 02 $ 104,00 $ 208,00 
6 30/05/11 Banqueta alta Simples 03 $ 69,00 $ 207,00 

7 30/05/11 Prateleira Fixa na parede 
2.00x 2.40 com 030 

02 $ 600,00 $ 1.200,00 
 

8  
30/05/11 

Balcão base tampo para o 
caixa 1.50 l x 2.10 l x 1.00 A 

x 40 P 

01 $ 1.675,00 $ 1675,00 
 
 

9  
30/05/11 

Espelho para provador 1.25 
X 0.50 

02 $ 70,00 $ 140,00 

  
30/05/11 

Cabide plástico adulto Preto 
reforçado 

60 $ 0,75 $ 45,00 
 

      
 
Despesas Pré-Operacionais 
 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1 30/05/11 Registro da marca 01 $ 2.280,00 $ 2.280,00 
2 30/05/11 Registro da empresa 01 $ 500,00 $ 500,00 
3 30/05/11 Alvarás Pref./Bomb. 02 $ 125,00 $ 250,00 
4 30/05/11 Taxa de adesão CDL 01 $ 30,00 $ 30,00 

      
Compras (Estoque inicial) 
 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
 30/05/11 Roupas masculinas 280 $ 45,00 $ 12.600,00 
 30/05/11 Acessórios masculinos 40 $ 20,00 $ 800,00 
 30/05/11 Roupas femininas 300 $ 55,00 $ 16.500,00 
 30/05/11 Acessórios femininos 40 $ 25,00 $ 1.000,00 
  

30/05/11 
Sacola 20x30x10, impressão 

offset. 
500 $ 1,77 $ 885,00 

 30/05/11 Papel de presente 200 $ 0,50 $ 100,00 
Softwares                                                                                                                
 Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

1  
30/05/11 

Software system commerce 1 $ 580,00 $ 580,00 

      
Projeção da necessidade de capital de giro $ 30.000,00 
 
Total dos investimentos $ 80.102,90 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011)
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 Tabela 3: Mão de obra & Dividendos  
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
A TOTAL PESSOAL DAS VENDAS  $ 32.250,56 $ 32.250,56 $ 32.250,56 $ 32.250,56 $ 32.250,56 $ 161.252,80 

A1 DESCRIÇÃO PESSOAL DAS VENDAS  $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 100.800,00 

A1,1 Vendedoras $ 19.200,00 $ 19.200,00 $ 19.200,00 $ 19.200,00 $ 19.200,00 $ 96.000,00 

A1,2 Comissões de vendas                             5,00% $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 4.800,00 

       
A2 Encargos sociais                                       68,18% $ 13.090,56 $ 13.090,56 $ 13.090,56 $ 13.090,56 $ 13.090,56 $ 65.452,80 

       
B. TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO & 
TERCEIRIZAÇÃO 

$ 54.654,00 $ 54.654,00 $ 54.654,00 $ 54.654,00 $ 54.654,00 $ 273.270,00 

B1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $ 50.454,00 $ 50.454,00 $ 50.454,00 $ 50.454,00 $ 50.454,00 $ 252.270,00 

B1,1 Administrador e gerente $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 150.000,00 

       
B2 Encargos sociais                                       68,18% $ 20.454,00 $ 20.454,00 $ 20.454,00 $ 20.454,00 $ 20.454,00 $ 102.270,00 

       
B3 TERCEIRIZAÇÃO $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 21.000,00 
B3,1 Contabilidade $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 21.000,00 
B3,2 Encargos sociais sobre terceirizados - - - - - - 
       
C. DIVIDENDOS $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 15.000,00 
C1 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 15.000,00 
C1,1 Sócio A $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 15.000,00 
C2 Encargos sociais sobre dividendos - - - - - - 
       
TOTAL DE MÃO DE OBRA & DIVIDENDOS $ 89.904,56 $ 89.904,56 $ 89.904,56 $ 89.904,56 $ 89.904,56 $ 449.522,80 

Fonte: Dados primários - pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 4: Investimentos & Depreciação  
Descrição  ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
1 Investimentos  Até dez/2011  $       - $       - $       - $       - $       - 50.102,90 
1,01 Obras Civis $ 1.900,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 1.900,00 
1,02 Instalações $ 1.550,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 1.550,00 
1,03 Equipamentos $ 2.651,90 $       - $       - $       - $       - $       - $ 2.651,90 
1,04 Máquinas $ 2.884,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 2.884,00 
1,05 Móveis e Utensílios $ 5.592,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 5.592,00 
1,06 Compras (Estoque Mínimo) $ 31.885,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 31.885,00 
1,07 Software $ 580,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 580,00 
1,08 Outros - $       - $       - $       - $       - $       - - 
1,09 Despesas Pré-Operacionais $ 3.060,00 $       - $       - $       - $       - $       - $ 3.060,00 
        
2. Depreciação  Taxa anual  $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 8.769,90 
2,1 Obras Civis 4,00% $ 76,00 $ 76,00 $ 76,00 $ 76,00 $ 76,00 $ 380,00 
2,2 Instalações 10,00% $ 155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 775,00 
2,3 Equipamentos 20,00% $ 530,38 $ 530,38 $ 530,38 $ 530,38 $ 530,38 $ 2.651,90 
2,4 Máquinas 10,00% $ 288,40 $ 288,40 $ 288,40 $ 288,40 $ 288,40 $ 1.442,00 
2,5 Móveis e Utensílios 10,00% $ 559,20 $ 559,20 $ 559,20 $ 559,20 $ 559,20 $ 2.796,00 
2,6 Software 25,00% $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 725,00 
        
TOTAL  $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 1.753,98 $ 58.872,80 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
 
 Tabela 5: Compras & Insumos 
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
1 Compras/Insumos  $ 123.600,00 $ 132.670,00 $ 142.385,00 $ 152.800,00 $ 164.015,00 $ 715.470,00 
1.1 Roupas masculinas $ 50.400,00 $ 54.090,00 $ 58.050,00 $ 62.280,00 $ 66.825,00 $ 291.645,00 
1.2 Acessórios masculinos $ 3.200,00 $ 3.440,00 $ 3.700,00 $ 3.980,00 $ 4.280,00 $ 18.600,00 
1.3 Roupas femininas $ 66.000,00 $ 70.840,00 $ 76.010,00 $ 81.565,00 $ 87.560,00 $ 381.975,00 
1.4 Acessórios femininos $ 4.000,00 $ 4.300,00 $ 4.625,00 $ 4.975,00 $ 5.350,00 $ 23.250,00 
       
2 Embalagens  $ 3.940,00 $ 4.227,92 $ 4.537,31 $ 4.870,44 $ 5.227,31 $ 22.802,98 
2.1 Sacola 20x30x10, impressão offset. $ 3.540,00 $ 3.798,42 $ 4.076,31 $ 4.375,44 $ 4.695,81 $ 20.485,98 
2.2 Papel de presente $ 400,00 $ 429,50 $ 461,00 $ 495,00 $ 531,50 $ 2.317,00 
       
TOTAL $ 127.540,00 $ 136.897,92 $ 146.922,31 $ 157.670,44 $ 169.242,31 $ 738.272,98 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 6: Despesas  
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
A Despesas de Produção $ (159.790,56) $ (169.148,48) $ (179.172,87) $ (189.921,00) $ (201.492,87) $ (899.525,78) 
A1 Pessoal das vendas c/ encargos $ (32.250,56) $ (32.250,56) $ (32.250,56) $ (32.250,56) $ (32.250,56) $ (161.252,80) 

A2 Custo da mercadoria vendida $ (123.600,00) $ (132.670,00) $ (142.385,00) $ (152.800,00) $ (164.015,00) $ (715.470,00) 
A3 Embalagens $ (3.940,00) $ (4.227,92) $ (4.537,31) $ (4.870,44) $ (5.227,31) $ (22.802,98) 
       
B. Despesas Administrativas $ (109.315.87) $ (109.660,76) $ (110.030,16) $ (110.427,91) $ (110.852,64) $ (550.287,34) 
B1 Água, Luz, Telefone e internet. $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (24.000,00) 
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU. $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (120.000,00) 
B3 Taxa máquina fixa de cartão de crédito/débito $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (5.040,00) 
B4 Taxa sobre as vendas (crédito – 3,60%) $ (3.337,20) $ (3.582,09) $ (3.844,39) $ (4.125,60) $ (4.428,40) $ (19.317,68) 
B5 Taxa sobre as vendas (débito – 2,45%) $ (1.362,69) $ (1.462,69) $ (1.569,79) $ (1.686,33) $ (1.808,26) $ (7.889,76) 
B6 Marketing & Publicidade $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (60.000,00) 
B8 Material de Escritório $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (12.000,00) 
B9 Treinamentos $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (6.000,00) 
B10 Manutenção & Conservação $ (1.000,00) $ (1.000,00) $ (1.000,00) $ (1.000,00) $ (1.000,00) $ (5.000,00) 
B11 Depreciação $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $(8.769,90) 
B12 Pessoal da Administração c/encargos $ (50.454,00) $ (50.454,00) $ (50.454,00) $ (50.454,00) $ (50.454,00) $ (252.270,00) 

B13 Terceirização sem encargos (contabilidade) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (21.000,00) 
B14 Outros gastos $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (9000,00) 
       
DESPESAS TOTAIS $ (269.106,43) $( 278.809,24) $ (289.203,03) $ (300.348,91) $ (312.345,51) $ (1.449.813,10) 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 7: Receitas  
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
1 VENDAS (faturamento)  $ 370.800,00 $ 398.010,00 $ 427.155,00 $ 458.400,00 $ 492.045,00 $ 2.146.410,00 
A1 Produtos  $ 370.800,00 $ 398.010,00 $ 427.155,00 $ 458.400,00 $ 492.045,00 $ 2.146.410,00 
A 1.1 Roupas masculinas $ 151.200,00 $ 162.270,00 $ 174.150,00 $ 186.840,00 $ 200.475,00 $ 874.935,00 
A 1.2 Acessórios masculinos $ 9.600,00 $ 10.320,00 $ 11.100,00 $ 11.940,00 $ 12.840,00 $ 55.800,00 
A 1.3 Roupas femininas $ 198.000,00 $ 212.520,00 $ 228.030,00 $ 244.695,00 $ 262.680,00 $ 1.145.925,00 
A 1.4 Acessórios femininos $ 12.000,00 $ 12.900,00 $ 13.875,00 $ 14.925,00 $ 16.050,00 $ 69.750,00 
       
2. RECEBIMENTOS $ 352.000,44 $ 377.830,88 $ 405.498,28 $ 435.152,28 $ 467.098,36 $ 2.037.580,10 
B1 Produtos e Serviços $ 352.000,44 $ 377.830,88 $ 405.498,28 $ 435.152,28 $ 467.098,36 $ 2.037.580,10 
B 1.1 Roupas masculinas $ 146.500,11 $ 157.225,22 $ 168.735,82 $ 181.028,07 $ 194.238,34 $ 847.727,56 
B 1.2 Acessórios masculinos $ 4.900,11 $ 5.275,22 $ 5.685,82 $ 6.128,07 $ 6.603,34 $ 28.592,56 
B 1.3 Roupas femininas $ 193.300,11 $ 207.475,22 $ 222.615,82 $ 238.883,07 $ 256.443,34 $ 1.118.717,50 
B 1.4 Acessórios femininos $ 7.300,11 $ 7.855,22 $ 8.460,82 $ 9.113,07 $ 9.813,34 $ 42.542,56 
       
3. Receitas Financeiras $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
4. Outras Receitas $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

 
 
Tabela 8: Impostos & Taxas  
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
1 IMPOSTO A RECOLHER $ (55.916,64) $ (60.019,91) $ (64.414,74) $ (69.126,72) $ (74.200,39) $ (323.678,40) 
1,1 SIMPLES – 15,08% $ (55.916,64) $ (60.019,91) $ (64.414,74) $ (69.126,72) $ (74.200,39) $ (323.678,40) 
       
2. Imposto sobre Movimentação Financeira $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
3. Crédito tributário de períodos anteriores $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ (55.916,64) $ (60.019,91) $ (64.414,74) $ (69.126,72) $ (74.200,39) $ (323.678,40) 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 9: Projeção dos resultados 
Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
1. RECEITA BRUTA DE VENDAS  $ 370.800,00 $ 398.010,00 $ 427.155,00 $ 458.400,00 $ 492.045,00 $ 2.146.410,00 
2. ( - ) Deduções  $ (55.916,64) $ (60.019,91) $ (64.414,74) $ (69.126,72) $ (74.200,39) $ (323.678,40) 
3. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS  $ 314.883,36 $ 337.990,09 $ 362.740,26 $ 389.273,28 $ 417.844,61 $ 1.822.731,50 
4. ( - ) Custo dos produtos vendidos $ (123.600,00) $ (132.670,00) $ (142.385,00) $ (152.800,00) $ (164.015,00) $ (715.470,00) 
5. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  $ 191.283,36 $ 205.320,09 $ 220.355,26 $ 236.473,28 $ 253.829,61 $ 1.107.261,60 
6. DESPESAS OPERACIONAIS  $ (147.626,43) $ (147.971,32) $ (148.340,72) $ (148.738,47) $ (149.163,20) $ (741.840,14) 
6.1 Despesas administrativas $ (70.200,00) $ (70.200,00) $ (70.200,00) $ (70.200,00) $ (70.200,00) $ (351.000,00) 

Pessoal da administração $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (150.000,00) 

Terceirização $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (21.000,00) 
Aluguel, Condomínio e IPTU $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (120.000,00) 
Despesas de vendas e marketing $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (60.000,00) 
6.2 Despesas gerais $ (75.672,45) $ (76.017,34) $ (76.386,74) $ (76.784,49) $ (77.209,22) $ (382.070,24) 
6.3 Depreciação acumulada $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (1.753,98) $ (8.769,90) 
7. RESULTADDO OPERACIONAL  $ 43.656,93 $ 57.348,77 $ 72.014,54 $ 87.734,81 $ 104.666,41 $ 365.421,46 
Receitas Financeiras       
Taxas/Juros de financiamentos       
8. LUCRO LÍQUIDO $ 43.656,93 $ 57.348,77 $ 72.014,54 $ 87.734,81 $ 104.666,41 $ 365.421,46 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 10: Fluxo de Caixa 
Descrição Até 31-12-2011 ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 
  $ 370.800,00 $ 398.010,00 $ 427.155,00 $ 458.400,00 $ 492.045,00 $ 2.146.410,00 
1 TOTAL ENTRADAS  $ 55.000,00 $ 370.800,00 $ 398.010,00 $ 427.155,00 $ 458.400,00 $ 492.045,00 $ 2.146.410,00 
1,1 Receita de Vendas / Serviços $       - $       - $       - $       - $       - $       -  
1,2 Receitas Financeiras $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
1,3 Empréstimos $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
1,4 Outras Receitas $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
1,5 Capital Próprio Investido na Empresa $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
2. TOTAL SAÍDAS $ (50.102,90) $ (327.269,09) $ (341.075,17) $ (355,863,79) $ (371.721,65) & (388.791,92) $ (1.784.721,50) 
2,1 DESPESAS com PRODUÇÂO  $       - $ (127.540,00) $ (136.897,92) $ (146.922,31) $ (157.670,44) $ (169.242,31) $ (738.272,98) 
2,1,1 Compras/Insumos (CMV)  $       - $ (123.600,00) $ (132.670,00) $ (142.385,00) $ (152.800,00) $ (164.015,00) $ (715.470,00) 
2,1,2 Fretes $       - $       - $       - $       - $       - $       -  
2,1,3 Embalagens $       - $ (3.940,00) $ (4.227,92) $ (4.537,31) $ (4.870,44) $ (5.227,31) $( 22.802,98) 
2,2 DESPESAS com PESSOAL $       - $ (87.904,56) $ (87.904,56) $ (87.904,56) $ (87.904,56) $ (87.904,56) $ (439.522,80) 

2,2,1 Pessoal Produção (vendedoras) $       - $ (19.200,00) $ (19.200,00) $ (19.200,00) $ (19.200,00) $ (19.200,00) $ (96.000,00) 

2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio $       - $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (30.000,00) $ (150.000,00) 

2,2,3 Autônomos $       - $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (4.200,00) $ (21.000,00) 
2,2,4 Comissões $       - $ (960,00) $ (960,00) $ (960,00) $ (960,00) $ (960,00) $ (4.800,00) 

2,2,5 Encargos Sociais $       - $ (33.544,56) $(33.544,56) $ (33.544,56) $ (33.544,56) $ (33.544,56) $ (167.722,80) 

2,3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS $       - $ (52.907,89) $ (53.252,78) $ (53.622,18) $ (54.019.93) $ (54.444.66) $ (268.247,44)_ 
2,3,1 Aluguéis, Condomínios e IPTU $       - $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (24.000,00) $ (120.000,00) 
2,3,2 Taxa máquina fixa de cartão $       - $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (1.008,00) $ (5.040,00) 
2,3,3 Taxa sobre as vendas (crédito – 3,60%) $       - $ (3.337,20) $ (3.582,09) $ (3.844,39) $ (4.125,60) $ (4.428,40) $ (19.317,68) 
2,3,4 Taxa sobre as vendas (débito – 2,45%) $       - $ (1.362,69) $ (1.462,69) $ (1.569,79) $ (1.686,33) $ (1.808,26) $ (7.889,76) 
2,3,5 Marketing e Publicidade $       - $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (12.000,00) $ (60.000,00) 
2,3,6 Treinamentos  $       - $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (1.200,00) $ (6.000,00) 
2,3,7 Manutenção & Conservação $       - $ (1000,00) $ (1000,00) $ (1000,00) $ (1000,00) $ (1000,00) $ (5.000,00) 
2,3,8 Material de escritório $       - $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (2.400,00) $ (12.000,00) 
2,3,9 Água, Luz e Telefone e internet $       - $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (4.800,00) $ (24.000,00) 
2,3,10 Outras Despesas $       - $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (1.800,00) $ (9000,00) 
2,4 Investimentos $ (50.102,90) $       - $       - $       - $       - $       - $ (50.102,90) 
2,4,01 Obras Civis $ (1.900,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (1.900,00) 
2,4,02 Instalações $ (1.550,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (1.550,00) 
2,4,03 Equipamentos $ (2.651,90) $       - $       - $       - $       - $       - $ (2.651,90) 
2,4,04 Máquinas $ (2.884,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (2.884,00) 
2,4,05 Móveis e Utensílios $ (5.592,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (5.592,00) 
2,4,06 Compras Insumos $ (31.885,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (31.885,00) 
2,4,07 Softwares $ (580,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (580,00) 
2,4,08 Outros $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
2,4,09 Despesas Pré-Operacionais $ (3.060,00) $       - $       - $       - $       - $       - $ (3.060,00) 
2,5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS $       - $ (55.916,64) $ (60.019,91) $ (64.414,74) $ (69.126,72) $ (74.200,39) $ (323.678,40) 
2,5,1 Impostos a Pagar $       -       
2,6 DESPESAS FINANCEIRAS $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
2,6,2 Amortização de empréstimos $       - $       - $       - $       - $       - $       - $       - 
2,7 DIVIDENDOS $       - $ (3000,00) $ (3000,00) $ (3000,00) $ (3000,00) $ (3000,00) $(15.000,00) 
        
3. FLUXO DO PERÍODO $ 4.897,10 $ 43.530,91 $ 56.934,83 $ 71.291,21 $ 86.678,35 $ 103.253,08 $ 366.585,48 

4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA $ 4.897,10 $ 48.428,01 $ 105.362,84 $ 176.654,05 $ 263.332,40 $ 366.585,48 $ 366.585,48 

Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 11: Análise do Investimento 

Análise Financeira do Investimento (5 primeiros anos) 
Pay Back – Tempo do Retorno do Investimento 1 ano e 8 meses 
Atratividade (VPL) 
Taxa mínima requerida de retorno (taxa de atratividade) 
Investimento Inicial 
VPL 

 
12,00% a.a.  
$ 80.102,90 
$ 150.508,92 

TIR – Taxa Interna de Retorno 68,00% a.a. 
Ponto de Equilíbrio contábil médio $ 141.701,70/ano 
Fonte: Dados primários – pesquisa de campo (2011) 

 

 De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, a empresa terá em 

investimento inicial R$ 80.102,90. Sendo R$ 30.000,00 destinado ao capital de giro, 

e o restante será investido em obras civis, instalações, equipamentos, máquinas, 

móveis e utensílios; compra de produtos para estoque inicial e compra de software.  

 Em relação às despesas pré-operacionais, que foram de R$ 3.060,00, as 

informações foram obtidas através do site Junta Comercial de Santa Catarina 

(JUSESC), Prefeitura Municipal de Navegantes; Câmara de Dirigentes e Lojistas de 

Navegantes (CDL) e junto ao futuro contador da empresa. 

 Na tabela 3 destacam-se os salários das vendedoras que somados com os 

encargos e comissões, será de R$ 32.250,00 ao ano. O salário do administrador 

com encargos, somado a terceirização é de R$ 54.654,00 ao ano. 

 Em relação à tabela 5, que se refere de compras & insumos, os investimentos 

em produtos e embalagens no 1º ano, constituirá de R$ 127.540,00, totalizando em 

cinco anos um investimento de R$ 738.292,98. 

 Na tabela 6 apresentam-se as despesas de produção e administrativas, que 

somadas no 1º ano chegará ao montante de R$ 269.106,43, completando um gasto 

em cinco anos de R$ 1.449.813,10. 

 Com a tabela 7, é enfatizado o faturamento da empresa e seus recebimentos. 

O faturamento total somando os cinco anos contemplará R$ 2.146.410,00, sendo de 

recebimentos, R$ 2.037.580,10 utilizando o mesmo período de tempo. Tais 

projeções foram obtidas pelo método sugerido por Woiler e Mathias (1996) 

utilizando-se de progressão aritmética com base na taxa de crescimento da 

população de Navegantes (7,32% ao ano). 

 Os impostos que são observados na tabela 8, são impostos do Simples 

Nacional – Comércio, que somadas às taxas, chegou ao percentual de 15,08% de 

imposto.  
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Na tabela 9, sobre a projeção dos resultados, a empresa terá um aumento de 

lucro liquido a cada ano; somando-se esses resultados terá um acúmulo em cinco 

anos de R$ 365.421,46.  

O fluxo de caixa que é demonstrado na tabela 10 apresentou um aumento 

significativo nos fluxos do período de cada ano. Como a empresa tem um saldo 

inicial modesto no início das atividades (R$ 4.897,10); seu saldo acumulado 

evidencia o crescimento do negócio, totalizando em cinco anos R$ 366.585,48. 

Finalizando a tabela 11 apresenta a análise de investimentos, apresentando 

os indicadores relacionados ao pay back, TIR, VPL e Ponto de Equilíbrio. Neste 

sentido todos os indicadores apontam para a viabilidade do empreendimento, uma 

vez que o prazo de retorno é aceitável (1 ano e 8 meses), a taxa interna de retorno 

foi expressivamente maior que a taxa mínima de atratividade (TIR - 68%/ TMA – 

12%), o VPL é um valor positivo e aproximadamente 87% maior que o investimento 

inicial (R$ 150.508,92) e o ponto de equilíbrio contábil médio apresenta um valor 

compatível com as atividades da empresa (R$ 141.701,70/ano). 
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5 Considerações finais  

 

 

 Para os futuros empreendedores que pretendem abrir um negócio, o 

conhecimento é o principal transformador, para realizar algum tipo de projeto. Com 

base nos conceitos da administração, é possível gerenciar o empreendimento para o 

alcance dos resultados almejados. 

 Com o objetivo de verificar a viabilidade do negócio, elaborou-se um plano de 

negócios de uma loja de roupas multimarcas no município de Navegantes – SC. O 

estudo em questão indicou ser viável, apesar de alguns riscos inerentes a criação de 

qualquer empreendimento.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos aspectos ligados a este plano de 

negócio, e uma pesquisa mercadológica com possíveis clientes, e concorrentes 

potenciais. Em relação aos clientes identificou-se perfil e hábitos de compra. Já com 

relação à concorrência descobriram-se os produtos comercializados e suas 

estratégias de marketing adotadas.   

O planejamento financeiro foi elaborado com o auxilio do Microsoft Excel, no 

qual foram organizados dados sobre as receitas dos produtos a serem 

comercializados; despesas com mão de obra, depreciação, compras e insumos, 

impostos; projeção de resultados, fluxo de caixa e análise do investimento. 

Após a análise dos aspectos financeiros, identificou-se que o Valor Presente 

Líquido (VPL) é de R$ 150.508,92 com um tempo estimado de retorno do 

investimento, 1 ano e 8 meses, com uma taxa interna de retorno (TIR) de 68,00%, 

ao ano, sendo superior a taxa mínima de atratividade (TMA) que é de 12,00% ao 

ano. 

Por meio da elaboração do plano de negócio, o objetivo geral e os específicos 

foram atingidos. Cabe salientar, entretanto as limitações desta pesquisa uma vez 

que foram encontradas dificuldades de execução do projeto, como tempo e 

deslocamento para aplicar os questionários com os clientes e retorno deste 

instrumento (146 respondidos) o que aumentou o erro amostral que havia sido 

definido no início deste trabalho.  
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Como sugestão para trabalhos futuros é indicado aos acadêmicos que 

tenham interesse neste tema que procurem estabelecer cenários alternativos para 

que  a análise dos resultados possa ser desenvolvida ainda com mais criteriosidade. 

Ressalta-se a relevância da realização deste plano de negócio, tanto para o 

aprimoramento profissional, quanto pessoal, pois permitiu a revisão de vários 

conteúdos estudados do curso de administração e concretizar um dos primeiros 

passos para a abertura de um empreendimento; a formalização do plano de negócio. 
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Apêndices  

 

 

 

Apêndice A: Questionário aplicado aos clientes 

Apêndice B: Questionário aplicado aos concorrentes 
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Apêndice A: Questionário aplicado aos clientes 
 
 
Prezado (a) senhor (a), 
 
 Esta é uma pesquisa anônima de caráter acadêmico, realizado por um aluno 
do curso de administração da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Os dados 
obtidos através da pesquisa serão utilizados para verificar a viabilidade de 
implantação de uma loja de roupas multimarcas no centro de Navegantes. 
Desde já, agradeço sua compreensão.   
 
1 – Qual o município que você reside? 
(    ) Navegantes                     (     ) Itajaí 
(    ) Penha                              (     ) Ilhota 
(    ) Piçarras                           (     ) Luiz Alves 
(    ) Outro 
 
2 – Sexo  
(    ) Masculino                                 (     ) Feminino 
 
3 – Faixa etária 
(    ) 16 a 20 anos                              (      ) 29 a 35 anos  
(    ) 21 a 28 anos                               (     ) 36 a 45 anos 
(    ) acima de 46 anos 
 
4 – Renda familiar mensal? 
(    ) 1 a 3 salários mínimos 
(    ) 4 a 7 salários mínimos 
(    ) 8 a 11 salários mínimos 
(    ) Acima de 12 salários mínimos 
 
5 – Você costuma comprar produtos na linha de roupas multimarcas? 
(    ) Sempre             (   ) Quase sempre       (    ) Raramente             (     ) Nunca 
 
6 – Quando você compra alguma roupa multimarca, qual o lugar que você compra? 
(    ) Centros urbanos                         (    ) Shopping Center 
(    )  Lojas de bairro 
 
7 – Com que freqüência você costuma comprar roupas de marca? 
(   ) Duas vezes por mês                   (   ) Uma vez por mês                       
(   ) Uma vez a cada dois meses      (    ) Uma vez a cada três meses 
 
8 - Qual o tipo de música que você mais gosta? E qual a rádio que costuma ouvir? 
 
9 – Cite as marcas de roupas das qual você lembra? 
 
10 – Quais são as marcas de roupas que você costuma comprar? 
 
11 – Quais são, para você, as razões da escolha da marca de roupa? 
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12 – Qual a forma de pagamento que você mais utiliza? 
 (    ) A vista       (   ) Cartão    (     ) Cheque     (    ) Crediário 
 
13 - Em sua opinião qual é o melhor dia da semana e horário para você fazer suas 
compras?  
 
 
14 – Qual o tipo de promoção que mais atrai você para comprar? 
(   ) Descontos com pagamento a vista 
(   ) Facilidade de parcelamento nos cartões de crédito 
(   ) Outro __________________________________________ 
 
15- Qual é a sua satisfação com as lojas que já atuam neste segmento? 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(   )  Bom 
(   )  Excelente 
 
 
16- Dentre os itens mencionados abaixo, classifique o grau de importância que você 
acha essencial, para uma loja de roupas multimarcas? 
Utilize A para extremamente importante 
Utilize B para razoavelmente importante 
Utilize C para pouco importante  
(   ) Qualidade dos produtos 
(   ) Preços dos produtos 
(   ) Variedade de marcas 
(   ) Vitrine 
(   ) Atendimento dos vendedores 
(   ) flexibilidade de horário da loja 
(   ) Localização da loja 
(   ) Propaganda 
(   ) Outros _________________________________________ 
 
17- Você é fiel as marcas na hora de efetuar as compras? 
(    ) Sempre               (     ) Quase sempre             (    ) Nunca 
 
18 – Qual o tipo de marketing que chama mais sua atenção? 
(   ) Propagando no rádio 
(   ) Propaganda na TV 
(   ) Boca a boca 
(   ) Panfletos 
(   ) Anúncios em revista no segmento 
(   ) Outdoor 
(   ) Anúncios em jornais locais 
(   ) Mala direta 
(   ) Outros____________________________________________ 
 
19- Você acha interessante a abertura de uma loja de roupas multimarcas no centro 
do município de Navegantes? 
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Apêndice B: Questionário aplicado aos concorrentes 
 
 
Prezado (a) senhor (a), 
 
 Esta é uma pesquisa anônima de caráter acadêmico, realizado por um aluno 
do curso de administração da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Os dados 
obtidos através da pesquisa serão utilizados para realização do trabalho 
mercadológico com intuito de estudar vários tipos de segmentos. 
Desde já, agradeço sua compreensão.   
 
 
1 - Há quanto tempo à empresa atua no mercado? 
 
2 - Quantos funcionários a empresa possui? 
 
3 - Qual seu horário de atendimento: 
     Segunda a sexta: 
     Sábado: 
     Domingos e feriados: 
 
4 - Local da loja: 
     (   ) Próprio 
     (   ) Alugado – Qual o valor do aluguel mensal? R$________ 
 
5 - O mercado de confecções em sua opinião se encontra em qual estágio? 
     (   ) Crescimento 

(   ) Declínio 
(   ) Estagnação 

     Que fatores condicionam tal situação? 
 
6 - Qual o público alvo da sua loja? 
 
7 - Quem são seus clientes potenciais?  
      (    ) Pessoas de 16 a 25 anos  
      (    ) Pessoas de 26 a 35 anos 
      (    ) Pessoas de 36 a 45 anos 
      (    ) Pessoas acima de 46 anos  
      (    ) Outro. Especifique_____________________ 
  
8 - Quais são as principais marcas que a sua loja oferece? 
 
9 - Quais as condições de pagamento que a empresa dispõe para os clientes? 
 
10 - Qual o índice de inadimplência nas vendas? 
       (   ) baixo     (    ) médio    (    ) alto 
 
11 - Existe sazonalidade nas vendas? Quando?    
 
12 - A loja possui algum método de fidelização de clientes? Quais? 
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13- A empresa possui algum tipo de parceria? Quais? 
 
14- Qual o tipo de marketing que a empresa utiliza: 
       (   ) Propagando no rádio 
       (   ) Propaganda na TV 
       (   ) Boca a boca 
       (   ) Panfletos 
       (   ) Anúncios em revista no segmento 
       (   ) Outdoor 
       (   ) Anúncios em jornais locais 
       (   ) Mala direta 
       (   ) Outros_________________________________________ 
 
 15- Você costuma fazer alguma promoção? Quais? Em que época do ano? 
 
 16 - Quais os principais fornecedores? 
 
 17- Qual o prazo de entrega dos produtos encomendados junto aos fornecedores? 
 
 18 - Qual a forma de cobrança por parte dos fornecedores? 
 
19 - Quais os pontos fortes da sua empresa no mercado? 
 
 21 - Quais as dificuldades encontradas na manutenção do negócio?  
 
22 – Em sua opinião quais são as oportunidades e ameaças percebidas no mercado 
de confecções? 
 
23 - Com que freqüência você costuma repor o estoque das mercadorias? E quais 
os produtos que saem com maior freqüência? Qual o valor médio investido? 
 
24 – Descontando os custos e despesas mensais, qual o valor médio de 
lucratividade da loja? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


