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RESUMO
BROCK, Adriane R. Plano de Negócios para implantação de um Crematório na região de
Florianópolis.2007. Número de folhas (139f).Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação
em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2007.
0 crescimento exponencial das grandes cidades e a escassez de espaço para sepultamento,
aliados aos impactos ambientais gerados pela decomposição dos cadáveres enterrados (que
liberam gas metano — 23 vezes mais poluente que o gas carbônico — e que contaminam o
lençol freatico com líquidos carregados de microorganismos, bactérias e virus, podendo
transmitir diversos tipos de doença através da agua) , chamam a atenção para a busca de uma
alternativa que possa solucionar rapidamente a situação. Assim, com base na gravidade dos
problemas apresentados, os objetivos deste estudo pautaram-se na busca de analisar a
viabilidade para implantação de um Crematório na região metropolitana de Florianópolis,
partindo de urna Pesquisa Mercadológica do tipo não probabilistica, para avaliar a
aceitabilidade da população da região, seguindo com um estudo de analise econômico
financeira, através de um simulador personalizado com base no software Excel®, que
permitiu a realização de cálculos e análise dos dados financeiros coletados através de
orçamentos enviados por empresas, pesquisas na intemet e contatos telefônicos. Após esta
etapa foi realizada visita a dois crematórios localizados no estado do Paraná, na região de
Curitiba, onde foi possível observar diversos aspectos como: estrutura fisica, leiaute,
máquinas, localização. Também nestas visitas foram realizadas entrevistas não estruturadas
com os responsáveis por cada um dos crematórios visitados, onde foi possível identificar os
preços praticados, os serviços oferecidos, a demanda dentre outros aspectos relevantes a
serem considerados em um estudo que visa a implantação de um empreendimento similar. De
maneira geral todos os indicadores levam a acreditar que há mercado e carência deste tipo de
serviço na região de Florianópolis, e que a probabilidade de sucesso seria consideravelmente
boa. Além da busca de cumprir o papel de resolver o problema da superlotação de cemitérios
existente, o crematório apresentado neste estudo, terá como uma de suas premissas defender
fortemente a questão ambiental, comprometendo-se a utilizar, através de novas tecnologias, o
meio de energia mais limpo que existir no mercado, atualizando seus sistemas sempre que
surgir uma forma de energia comprovadamente menos poluente ou mais adequada ao meio
ambiente. Um compromisso social também fará parte das premissas do Crematório Fênix, que
buscará, junto as prefeituras da região, estabelecer parcerias para cremação gratuita de
indigentes e cremação subsidiada, a preços simbólicos, para pessoas carentes. Partindo dos
resultados obtidos a partir deste estudo, fi ca constatada a necessidade de desenvolver uma
alternativa ecologicamente correta ao problema da superlotação dos cemitérios da região da
capital catarinense, bem como fica evidenciada pela pesquisa mercadológica que a população
apresenta excelente aceitabilidade pelo método. Além disso, comprova-se a existência de
viabilidade econômico-financeira através da análise realizada, considerando todos os custos e
despesas que deverão ocorrer durante o período de projeto, construção e implantação do
crematório, demonstrando que o ponto de retorno de investimento (payback) deverá ocorrer
no breve período de dois anos e sete meses e que a taxa interna de retorno do investimento é
bastante atrativa e superior a média do mercado.
Palavras-chave: Crematório. Viabilidade Econômico-financeira. Energia Limpa.

ABSTRACT
BROCK, Adriane R. Glide of Crematorium implementation Business Plan in the area of
Florianópolis, 2007. Number of leaves (117f.). Apprenticeship - Work of Conclusion
(Graduation in Administration). Administration Course, Santa Catarina Federal University,
Florianópolis, 2007.

The exponential growth of the big cities and the shortage space for burial, together with the
environmental impacts generated by the decomposition of the buried (that liberates methane
gas - 23 times more pollutant than the carbon gas, and that contaminates the ground water
with liquids loaded with microorganisms, bacteria and virus, and it could transmits several
types of disease through the water), they get the attention for the search of an alternative that
can solve the situation quickly. Therefore, established with seriousness of the problems stated,
the objectives of this study were ruled in search and analyze the viability for implantation of a
Crematorium in the metropolitan area of Florianópolis, which raised a market research of
the type no probabilistic, to evaluate the acceptability of the population in the area,
proceeding with a financial economical analysis study, through a personalized simulator
based on the software Excel®, which allowed an accomplishment of calculations and
analysis of the financial data collected through budgets sent by companies, researches in the
internet and phone contacts. After this stage was accomplished visits in two crematoriums
located in the state of Paraná, in the area of Curitiba, where it was possible to observe
several aspects as of physical structures, layout, machines and location. Also in these visits
were accomplished not structured interviews with the responsible people by each one of the
visited crematorium, which was possible to ident6 the practiced prices, the offered services,
and the demand among other relevant aspects to be considered in a study that seeks the
implantation of a similar projectin a general way, all the indicators make to believe that
there are market and lack of this type of service in the area of Florianópolis, and the chances
of to be successful would be considerably good Besides that the search of accomplishing the
paper of solving the problem of the existent overcrowding of cemeteries, the crematorium
presented in this study, he/she will have as one of their premises to defend the environmental
subject strongly, committing to use, through new technologies, the cleaner middle of energy
than to exist at the market, updating their systems whenever a form of energy less pollutant or
more appropriate undoubtedly appears to the environment. A social commitment will also be
part of Crematorium Phoenix's premises, which will look for, close to the city halls of the
area, to establish partnerships for indigent free cremation and subsidized cremation, at
symbolic prices, for lacking people. Leaving of the results obtained starting from this study;
the need is verified of developing an alternative ecologically correct to the problem of the
overcrowding of the cemeteries of the area of the capital, as well as it is evidenced by the
market research that the population presents excellent acceptability for the method Besides
that, it was proved that being economical-financial viable through the accomplished analysis
done, considering all of the costs and expenses that should happen during the project period,
construction and implantation of the crematorium, demonstrating that the point of investment
(payback) should be returning in the brief period of two years and seven months and the
internal tax of return of the investment is quite attractive and superior to the average of the
market.
Key words: Crematorium. Economical -financial viability. Energy Cleans.
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1 INTRODUÇÃO
Num pais em fase de desenvolvimento como o Brasil, a expansão econômica e o
crescimento demográfico geram um acumulo de problemas que exigem soluções racionais e
imediatas. As cidades modernas exigem planejamento seguro para que o homem viva em
consonância com as prerrogativas de organização do espaço e qualidade sócio-ambiental.
Após a morte, os restos mortais, assim como outros de qualquer natureza, merecem
destino conveniente para sua disposição final. Nos tempos atuais e, principalmente para o
futuro, esta questão tem sido destacada, configurada pelo dinamismo incessante da
concorrência por espaços. Não são somente espaços físicos, traduzidos em unidades
matemáticas de volume, mas, econômicos, ambientais e sociais.
A alta densidade demográfica e a grande variedade de atividades humanas produzem
poluições diversas e volumosas. No estudo ern questão, destaca a poluição causada pelos
restos mortais humanos. Enquanto o índice de produção de poluição é crescente, a capacidade
do meio ambiente de assimilar os detritos é esgotável.
0 presente estudo tem como finalidade a elaboração de um plano de negócios .para
implantação de um crematório na Regido Metropolitana de Florianópolis, cujo
empreendimento tem por finalidade propor uma solução ao problema de superlotação dos
cemitérios da regido, bem como oferecer a opção de cremação como alternativa à população
residente na região, que tem preferência pelo método.

1.1

Contextualização

0

do tema

tema central do trabalho é a elaboração de um Plano de Negócios que, segundo o

Sebrae (2007) é um instrumento que visa estruturar as principais concepções e alternativas
para uma análise correta de viabilidade do negócio pretendido, proporcionando uma avaliação
antes de colocar em prática a nova idéia, reduzindo assim, as possibilidades de se
desperdiçarem recursos e esforços em um negócio inviável.
De acordo com o Sebrae (2007), um Plano de Negócios não representa somente um
instrumento de planejamento formalizado em um papel, mas sim, que deve estar integrado a
toda a empresa, difundido e ser retroalimentado permanentemente com novas informações
que possam contribuir para o sucesso organizacional. 0 planejamento também deve ser
flexível a novas realidades, adaptável a novos paradigmas, sob pena de tornar-se um

instrumento ultrapassado e não efetivo.
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Assim sendo, vale destacar que empreender é sempre um risco, mas empreender sem
planejamento é um risco que pode ser evitado. 0 plano de negócios, apesar de não ser a
garantia de sucesso, pode auxiliar, entre outras coisas, na tomada de decisões, assim como a
não desviar dos objetivos iniciais.
1.2

Problema de Pesquisa
O mundo atualmente está cada vez mais dinâmico, principalmente nos negócios.

uso inteligente e criterioso de dados, informações e recursos tecnológicos é fundamental na
administração das organizações. Desta forma, os detentores de uma educação qualificada e de
altos níveis de potencialidade de comunicação e que souberem abordar de maneira criativa as
oportunidades, estarão mais próximos do sucesso.
Considerando a necessidade de uma solução para o esgotamento de cemitérios na
Região Metropolitana de Florianópolis, bem como o impacto ambiental causado por eles,
surge a preocupação em oferecer uma alternativa que possa reduzir ou até eliminar tais
problemas.
A questão sobre cremação envolve aspectos sociológicos, jurídicos, éticos, históricos e
religiosos. No entanto, diz respeito a todas as pessoas, mesmo Aquelas que não pensam no
assunto, pois se existe uma certeza na vida, é a de que todos morrerão um dia.
A Organização das Nações Unidas — ONU declara que nascem no mundo cerca de 80
milhões de pessoas por ano e que já se atingiu uma marca de 6 bilhões de habitantes.
Levando-se em consideração que a vida média do ser humano varia de 65 a 68 anos, pode-se
afirmar que a cada espaço de 70 anos, morre toda a população do globo terrestre e nasce
outra, ainda maior. Basta pensar neste número, para se deduzir sobre a necessidade de espaço
para sepultamento.
Além do problema de espaço, os cemitérios causam impacto ambiental considerável,
como contaminação das águas por microorganismos que proliferam durante o processo de
decomposição dos cadáveres. Uma das maiores vantagens da cremação é a higiene do
processo, totalmente não poluente e em harmonia com o meio ambiente. Quem opta pela
cremação está apenas acelerando a transformação da matéria.
A cremação é um procedimento bastante antigo, tendo suas origens no Oriente. Hoje,
em diversos países do 10 mundo, tornou-se o sistema de maior aceitação, uma importante
alternativa ao tradicional sistema de sepultamento. No Brasil, devido ao pouco tempo da
disponibilidade do serviço, o número ainda é pequeno se comparado corn estes países.
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A busca pela maxima qualidade e veracidade dos dados coletados é fator fundamental
para tomar o trabalho confidvel e os resultados precisos, de modo que viabilizem maior
proximidade dos reais aspectos determinantes do estudo, podendo embasar com segurança a
conclusão de viabilidade ou não para a implantação de um crematório.
Com o levantamento dos dados e análise das informações, espera-se contribuir para
uma solução moderna e ecologicamente correta de um problema antigo, oferecendo uma
alternativa As famílias enlutadas para que possam escolher qual a melhor maneira para
encerrar o processo do funeral do seu ente.
Diante de tais argumentos, o estudo em questão objetiva a solução do seguinte
problema:
"É viável a implantação de um crematório na Região Metropolitana de
Florianópolis?"

1.3

Objetivos do Plano

Os objetivos do estudo e a definição do problema orientam todo o processo, e ambos
têm importante função na realização de um plano de negócios. Sem tê-los claramente
definidos a elaboração do plano não deve prosseguir, pois pode resultar em um esforço sem
causa.
Nesta etapa serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do plano de
negócios a ser realizado.
1.3.1

Objetivo geral

Analisar a viabilidade para a implantação de um crematório na Região Metropolitana
de Florianópolis, considerando o segundo semestre de 2007.
1.3.2

Objetivos especificas

Os objetivos específicos determinados para este estudo são:
a) Avaliar econômica e financeiramente o investimento, apurando qual a real
remuneração do capital investido e a necessidade de recursos para a sua execução;
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b) Analisar a importância de fatores como: Custo das Construções, Custo dos
Equipamentos, Custos Operacionais, Número de Cremações, Preços dos Serviços, etc,
no desempenho econômico financeiro do investimento;
c) Avaliar o futuro empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, jurídico e
organizacional;
d) Avaliar os riscos e incertezas relacionadas com as opções propostas;
e) Buscar a definição dos principais parâmetros do projeto, de modo a facilitar a
execução do empreendimento.
1.4

Justificativas
Segundo Mattar (2005), para que a pesquisa se justifique, é importante que o tema

escolhido atenda a determinados critérios, evitando que os pesquisadores não fiquem
frustrados ao final do processo. Esses critérios são três: Importância, Originalidade

e

Viabilidade do tópico escolhido.
Castro (1978) afirma que um tema é importante quando tem a capacidade de vir a
interessar ou afetar, significativamente, um grande número de pessoas ou quando pode
contribuir para alguma questão teórica de atenção continuada na literatura cienti fica
especializada.
A partir do levantamento de dados primários, junto aos principais cemitérios da
cidade, no final do segundo semestre de 2006 (Tabela 22), foi possível constatar que existe
uma realidade de escassez de área para sepultamento na Região Metropolitana de
Florianópolis, onde as principais cidades — Florianópolis e

sac) José — possuem alta densidade

demográfica e uma visível superlotação dos cemitérios locais.
Outro fator que destaca a importância da realização da pesquisa é a possibilidade de
contribuir para uma solução moderna e ecologicamente correta de tão antigo problema,
oferecendo uma alternativa As famílias enlutadas para que possam escolher qual a melhor
maneira para encerrar o processo do funeral.
A originalidade de um tema, segundo Castro (1978) está diretamente relacionada com
o potencial de resultados surpreendentes. Pesquisar o interesse da população da região poderá
surpreender as pesquisadoras, uma vez que proporciona informações mais precisas a respeito
do público alvo, demonstrando aceitação ou rejeição pela amostra de entrevistados, sugerindo
a implantação ou não de um empreendimento do ramo.
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Já a viabilidade, conforme Castro (1978), refere-se aos prazos, recursos financeiros, a
competência do futuro autor, a disponibilidade potencial de informações. Mattar (2005, p. 62)
afirma que "a viabilidade é seguramente o mais tangível" dos três critérios apresentados.
0 presente estudo é viável em virtude da disponibilidade de recursos financeiros e
tecnológicos, contando com a orientação de professores qualificados da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), para a o desenvolvimento e elaboração do plano de negócios.
Junto a esses critérios a realização do plano justifica-se também pela oportunidade
existente na região, onde ainda não existe nenhum crematório e há grande aceitabilidade do
método pela população, cuja conclusão decorre de pesquisa mercadológica já realizada pela
autora no segundo semestre de 2006, com interesse em realizar um empreendimento deste
tipo na região analisada.
Em virtude dos benefícios oferecidos pelo desenvolvimento de um Plano de Negócios
elabora-se este estudo com o objetivo de verificar quais são os fatores determinantes para a
implantação de um crematório na Região Metropolitana de Florianópolis. 0 resultado do
plano será de grande importância, tendo em vista que a autora deste estudo tem interesse em
utilizá-lo como base de orientação e negociação para o futuro empreendimento.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capitulo é apresentada a pesquisa bibliográfica que foi utilizada como base de
fundamentação teórica para o desenvolvimento deste estudo, relacionando o conceito de
diversos autores e de diferentes fontes de referência, com relação aos aspectos que vão desde
conceitos e problemas do sepultamento, história e aceitação da cremação, até os aspectos
fundamentais à elaboração e ao desenvolvimento de um plano de negócios confidvel.

2.1

Inumação
De acordo com Ferreira (2007), a palavra inumação é sinônimo de sepultamento (do

lat. tard. sepultare), que significa:
1. .Depositar em túmulo, jazigo, etc.; enterrar, inumar: sepultar um cadóver.
2.Guardar, esconder: Discreta, sabe sepultar segredos.
3.Soterrar, subterrar: "desmoronados os altos edifícios, tremem, caem,
espantam, ferem, matam e sepultam os desgraçados habitantes!" (Correia
Garção, Obras Poéticas e Oratórias, p. 585).
4.Submergir, afundar.
5.136r fim a; fazer desaparecer; acabar.

Segundo a Wikipédia (2007), sepultamento, enterro e (no caso de seres humanos)
inumação são nomes dado ao procedimento em que um ser vivo que morreu é colocado sob
alguns metros de terra para que possa iniciar o processo de decomposição. Os enterros são
realizados geralmente em cemitérios e aqueles que ainda em vida não desejam ser enterrados
quando morrerem optam pelo processo de cremação.
0 sepultamento pode ser visto como um fechamento para a família e amigos do
falecido. Enterrar e ocultar o corpo são formas de aliviar a dor da perda física do ente querido.
2.1.1 0 Problema Social da Superlotação de Cemitérios

Como questiona o colunista Paulo Alceu do Diário Catarinense em noticia publicada
no site da Secretaria de Estado da Informação (ALCEU, 2007): "Uma cidade como
Florianópolis, com superlotação nos cemitérios públicos, tendo a necessidade de pelo menos
mais dois cemitérios não estaria apta para construir um crematório?"
A questão da superlotação dos cemitérios é um sério problema social, que vem sendo
discutido em diversos municípios e para o qual se tem buscado alternativas de solução.
Enquanto isso é mantida a prática de exumação dos ossos de corpos que já estão enterrados há
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mais de quatro anos, que são encaminhados para ossuários municipais, para serem triturados,
abrindo assim uma vaga no cemitério em que estava enterrado.
Em algumas situações extremas houve casos em que, por exemplo, o prefeito de um
município paulista chegou a proibir a população de sua cidade de morrer. 0 prefeito da cidade
vizinha, que passava pelo mesmo problema de falta de espaço para sepultamento, optou pelo
método do protesto, criando um movimento chamado MSTU — Movimento dos Sem-Túmulo,
conforme noticia que está em anexo, publicada pelo Jornal Estadão (2007).
possível constatar que existe uma realidade de escassez de área para sepultamento
na Região Metropolitana de Florianópolis, onde as principais cidades — Florianópolis e Sao
José — possuem alta densidade demográfica, como é possível verificar no site do Ministério
Público de Santa Catarina, que demonstra que Florianópolis possui uma densidade
demográfica de 926,12 hab/km 2 e Sao José, 1.770,28 hab/lcm2, relativos aos dados do IBGE
do ano 2006.
De acordo com o IBGE (2007), o estado tinha uma população de 5.958.295 de
habitantes em 2006, e uma densidade populacional de 61,53 hablIcm 2. As cidades mais
populosas de Santa Catarina são: Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma,
Lages, Itajai, Chapecó, Jaragud do Sul, Palhoça e Tubarão.
0 alto índice de densidade demográfica apresentado na região somado à constatada
escassez de area de cemitérios (vide Tabela 22), vem demonstrar que é real e urgente a
necessidade de se estabelecer uma alternativa que possa reduzir ou sanar os problemas
gerados em conseqüência do resultado do cruzamento entre estes fatores.
No cemitério de Coqueiros foi dada a informação de que la existem mais de vinte mil
corpos sepultados, sendo diversos corpos (da mesma família) enterrados no mesmo terreno.
0 Cemitério de Barreiros informou que a situação é tão grave que estão buscando
desenvolver um projeto de expansão vertical, ou seja, construção de gavetas alinhadas
verticalmente, de maneira a obter maior aproveitamento de espaço e redução do problema da
escassez de terreno.
Considerando o alto índice de ocupação ou esgotamento dos principais cemitérios da
região, somado à questão ambiental que sera discutida adiante, fica evidente que é critica a
necessidade de criação de uma alternativa que venha diminuir ou sanar o problema estudado.
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2.1.2

0 Problema Ambiental

Em uma tese de doutorado elaborada para propor alternativas para as disposições
finais funerárias na ilha de Santa Catarina, o autor destaca:
0 saneamento ambiental e a ecologia são temas polêmicos, especialmente
quando se consideram os diferentes pontos de vista das diversas camadas
que compõem nossa sociedade. A elevada densidade demográfica e a
variedade das atividades humanas produzem poluição diversa e volumosa.
Neste contexto destaca-se a necessidade de devida solução para o destino
dos corpos humanos após a morte. Enquanto o índice de disposições finais
funerárias é crescente, verifica-se o esgotamento da capacidade do meio
ambiente de assimilar estas disposições frente as técnicas convencionais
mais difundidas (DA SILVA, 2002, p. 54).

A partir da situação analisada, ao final de seu estudo, Da Silva (2002) sugere "três
alternativas para solucionar o problema: cemitérios horizontalizados do tipo parque,
cemitérios verticais e crematórios".
.1 á se consolidou a preocupação com o meio ambiente e é neste sentido que diversos
estudiosos convergem na opinião de que a prática de sepultamento de cadáveres é um
problema social agravado pela superlotação dos cemitérios, um sério problema ambiental.
Coloca, ainda, em risco, além do meio ambiente, a saúde e a vida das pessoas, devido
contaminação gerada por microorganismos que são liberados dos corpos em processo de
decomposição. Isto quer dizer que se pode considerar que os cemitérios são uma espécie de
laboratórios de decomposição.
Segundo Ernani Bérgamo (1965 apud ROSA, 2003) todo organismo que morre fica
sujeito a fenômenos transformativos, que são provocados por bactérias, fungos, protozoários,
etc., que vivem no próprio organismo humano.
Geralmente os elementos preponderantes no processo de decomposição progressiva da
matéria são a natureza do meio em que se encontra o cadáver (terra, água e ar) e a presença da
flora intestinal do mesmo. Por isso, a importância da escolha da localização dos cemitérios ser
extremamente criteriosa, pois a natureza geológica do terreno além de poder favorecer a
possibilidade de poluição ou contaminação das águas superficiais ou dos lençóis freaticos,
pode provocar alterações no processo de decomposição dos cadáveres. Os casos mais
freqüentes de alteração na decomposição dos corpos são denominados de saponização e
mumificação.
A saponização é o fenômeno mais freqüente nos cemitérios. É o processo que
transforma o cadáver em substância untosa, mole ou quebradiça, motivado pelo contato com
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terrenos alagadiços e a falta de oxidação, ou pelo emprego de drogas medicinais nos
tratamentos prolongados de doenças.
A mumificação é um processo transformativo conservador do cadáver, geralmente está
associado aos enterramentos em solos impermeáveis, que perturbam o desenvolvimento de
bactérias aeróbias e, também as condições ambientais como temperatura e pressão.
Os corpos humanos contêm, em média, 10 kg de proteínas, 5 kg de gorduras e 0,5 kg
de carboidratos que, segundo Van Hooren (apud PACHECO,1986), são liberados no processo
de putrefação após a rebentação do corpo com a formação de líquidos humorosos, que podem
atingir a ordem de sete a doze litros.
Pacheco (1986), em seu trabalho "Os cemitérios como risco potencial para as Aguas de
abastecimento" constatou uma série de riscos no levantamento feito com base nos vinte e dois
cemitérios administrados pela Prefeitura de São Paulo, os quais na maioria estão diretamente
relacionados com a litologia e o nível do lençol freatico.
Durante o processo de decomposição do cadáver há toda uma proliferação de
microorganismos, que durante os períodos chuvosos podem contaminar as Aguas. As bactérias
anaeróbias do tipo clostridium, causadoras do tétano, gangrena gasosa e toxiinfecçâo
alimentar, segundo Pacheco (1986), são patogênicas quando penetram no organismo através
dos tecidos. Depois da putrefação do cadáver, podem permanecer por longo tempo no solo,
apesar das condições difíceis de sobrevivência.
Com relação ao virus da hepatite, ao atingirem as Aguas subterrâneas, liberados pela
decomposição do corpo, podem migrar para os poços situados nas proximidades das fontes
contaminadoras e causar sérios danos A saúde dos consumidores. Deve-se tomar cuidados
especiais com o enterramento de corpos cuja "causa mortis" tenha sido uma moléstia
contagiosa ou epidemia e com os cadáveres de pessoas que foram tratados com elementos
radioativos. Alguns destes elementos podem ter uma vida média relativamente longa, os solos
e as Aguas poderiam ser expostos a uma contaminação radioativa de conseqüências
impossíveis de prever.
0 autor alerta que sob o ponto de vista sanitário é fundamental a aplicação de todos os
meios que acelerem a decomposição dos cadáveres. Por isso, recomenda a utilização de covas
superficiais acima do nível frekico e em terrenos arejados, o enterramento dos corpos em
caixões de madeira mole, não revestidos de material que possa dificultar a decomposição, e a
cremação como forma de eliminação rápida da matéria orgânica.
Para Rigotti (1966 apud ROSA, 2003), os solos mais apropriados para instalar um
cemitério são os de aluvião, calcáreos ou siliceos, secos e aerados, os quais além da facilidade
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de escavação, retém parte dos gases

e líquidos da decomposição e facilitam as

transformações.
Por outro lado, devem ser evitados os solos rochosos e argilosos, praticamente
impermeáveis quando embebidos de Agua, assim como os muito desagregados pela excessiva
porosidade.
Conclui ainda que a desativação de um cemitério, que só deve ocorrer por motivos de
higiene ou de ordem pública, obriga durante 10 (dez) anos, pelo menos, a manter o terreno em
estado de descanso, sem nenhum sepultamento; e por um espaço de 20 (vinte) anos não se
deve permitir o erguimento de qualquer edificação ou destinar o solo ao cultivo.
2.1.3

Energia Limpa
De acordo com reportagem publicada pela revista Fator Brasil (2007), o Brasil possui

diversas vantagens em relação aos países desenvolvidos ou em desenvolvimento quanto
questão de energia renovável: tem sol o ano inteiro que alimenta a energia solar, a biomassa e
os combustíveis extraídos da cana-de-açúcar, excelentes recursos hidricos (chuvas e rios),
além da força dos ventos essencial para a energia eólica.
Em entrevista via telefone para uma repórter da revista Fator Brasil, CoIle (2007)
Professor do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do
Comitê Técnico da ECO POWER Conference — Fórum Internacional de Energia Renovável,
afirma que, de maneira geral, "o que falta é a existência de aportes financeiros, que viabilizem
a realização de pesquisas e a criação de políticas de incentivo que viabilizem os
investimentos nesta Area".
Contatado por email pela autora deste estudo, CoIle (2007) informou que "estas
informações são correntes e mais ou menos óbvias." Então ele completou o comentário
citando o seguinte exemplo:
Das centenas de milhões de reais despendidos por conseqüência dos editaii
realizados pelo MCT no período 2004-2007, praticamente nada foi investido
para suporte a pesquisa de energia solar e eólica. Os últimos editais do MCI
aportaram algum recurso mais direcionado para o apoio do setor produtivo.
Na verdade não há um programa de desenvolvimento cientifico e
tecnológico para as áreas de energia solar, eólica e biomassa ,em que pese o
CNPq tenha apoiado, através de projetos de balcão e chamadas de projetos
de custo moderado (até R$ 100 mil), diferentes núcleos de pesquisa
envolvidos com o estudo de leveduras e hidrólise para produção de etanol
(COLLE, 2007, via email).
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0 Professor destaca que a energia proveniente da biomassa (etanol e biodiesel) é uma
realidade que projetou o Brasil no cenário internacional. Segundo o especialista em Energia
Solar, a forma de aproveitamento das fontes de energias renováveis so é nova porque depende
das mais recentes tecnologias. "As energias mais importantes para o Pais hoje são a hidrica,
principalmente no que se refere as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e a solar, para
aquecimento doméstico e agroindustrial, para a produção de frio (refrigeração em regiões
isoladas e ar-condicionado de aplicação comercial) e para geração de eletricidade, através das
modalidades termo-solar e fotovoltaica", esclarece Colle.
0 Brasil precisa investir em tecnologia de ponta que permitirá a geração de novos
empregos, em todas as Areas ligadas aos setores energéticos ou o desenvolvimento do Pais
estará ameaçado. "t necessário que o Pais invista de forma conseqüente e continuamente em
educação, caso contrario se tornará dependente de tecnologias importadas indispensáveis ao
aproveitamento das inúmeras fontes de energias renováveis e mesmo alternativas, como é o
exemplo da nuclear", afirma o especialista em Energia Eólica e professor do Centro
Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Júlio César Passos.
Passos (2007), explica que a principal característica da energia limpa é a baixa ou
nenhuma emissão dos gases carbônico e metano na atmosfera. Cada vez mais, novas
tecnologias de fabricação por intermédio de energia renovável reduzem a demanda energética.
"A energia eólica também pode auxiliar na conservação ou regulação de outras fontes
complementares. Por exemplo, a geração de eletricidade, a partir da energia eólica, pode
possibilitar o armazenamento de água dos reservatórios de usinas hidrelétricas em períodos de
seca, desde que haja um bom procedimento de previsão de capacidade de geração eólica."
De acordo com a Gás Brasil (2007), o gás natural é o combustivel mais ecológico
dentre as opções atuais de combustíveis, já que reduz bastante a emissão de poluentes.. E o
combustível fóssil que menos agride ao meio ambiente, devido à sua pureza e A. facilidade do
controle de sua combustão. Composto basicamente de gás metano, o GN é a fonte de energia
mais limpa que o petróleo, isso porque não produz resíduos em sua queima. A utilização do
gás natural nas grandes cidades reduz drasticamente a emissão de compostos de enxofre e
particulados, evitando a produção de cinzas ou detritos poluentes provenientes da utilização
de outros combustíveis. Quando combinado com outros combustíveis, aumenta ainda mais
sua performance ambiental e reduz a poluição.
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2.2

Cremação

A palavra Cremação vem do latin (cremare), significando incinerar ou queimar. É um
método muito antigo e asséptico, usado pelos orientais, para transformar em cinza ou pó os
restos mortais, o corpo físico inerte, o cadaver da pessoa. Em razão disso, os próprios órgãos
públicos — mesmo não orientais — usam legalmente da cremação, nos casos de mortes
coletivas — de pessoas ou animais — por epidemias virulentas, para evitar o perigo de expansão
das doenças infecciosas.
2.2.1 Histórico da Cremação
De acordo com os dados pesquisados, pode-se perceber que a cremação é um
procedimento bastante antigo, tendo suas origens no Oriente. Hoje, em diversos países do l°
mundo, tornou-se o sistema de maior aceitação, uma importante alternativa ao tradicional
sistema de sepultamento. No Brasil, devido ao pouco tempo da disponibilidade do serviço, o
número ainda é pequeno se comparado com estes países.
Outra constatação tirada a partir da leitura de diversas fontes bibliográficas é a de que
a maioria das religiões não é contrária à cremação. Apenas o Judaísmo Ortodoxo e o
Islamismo não permitem o método, porém todas as religiões Cristãs (Católica, Protestante,
etc) e outras, como Espiritismo, Budismo, Hinduísmo e Umbanda já não impõem nenhum
tipo de restrição ao método, permitindo e respeitando a opção pela cremação.
Segundo registros da Enciclopédia Britânica (2007), do original em inglês, editado nos
Estados Unidos em 1973, temos, em resumo, os seguintes dados históricos: foi largamente
praticada no mundo antigo; os romanos a copiaram dos etruscos e dos gregos; era moda
estabelecida durante todo Império Romano no seio da aristocracia. Na Europa, a cremação
deixou de ser comum, com o crescimento da doutrina cristã, que dava considerável
importância à ressurreição do corpo físico. Mas a prática permaneceu usual no mundo
oriental: indianos e japoneses sempre foram adeptos da cremação. Os chineses, porém, nunca
adotaram a cremação, porque é desejo de cada chines ser enterrado no solo do seu pais, pouco
importando o lugar onde possa morrer.
Na Segunda metade do século XX, por volta dos anos 70, já se registravam cerca de
300 mil cremações anuais na Inglaterra, representando quase que a metade do total . das
cerimônias fúnebres, havendo mais de 190 crematórios em operação. Esse avanço ocorreu em
vários aspectos do tema, após a Segunda Grande Guerra, quando se melhorou a arquitetura e
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desenvolveram-se os "jardins da recordação", ligados a cada crematório, onde as cinzas do
morto podiam ser enterradas, guardadas (em columbatórios) ou espalhadas.
A aceitação da idéia de cremação é observada em várias partes do mundo. Nos países
escandinavos (Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia e Finlândia) e em todos os países da
Europa onde há sociedades de cremação, os crematórios são instalados nas áreas mais
densamente povoadas e tem aumentado o número de cremações. O progresso foi ainda maior
na Austrália e na Nova Zelândia onde, em cada caso, as cremações vão além de 30% do total
das mortes.
2.2.2 0 Processo de Cremação
Numa cerimônia de cremação, após o período de 24 horas, o corpo é levado ao forno
(com caixão), sendo retiradas apenas as alças e os detalhes de metal, vidro e acrilico. A
temperatura dos fornos pode chegar a 1000 graus centígrados, podendo alcançar, em alguns
fornos, até 1400 graus, calor que faz com que o cadáver entre imediatamente ern combustão.
O calor gerado destrói os tecidos corporais, sem ação direta da chama, sendo o corpo
desagregado por autocombustão.
A maioria dos fornos crematórios possui dois estágios de queimadores, cada um
cumprindo um objetivo especifico, obtendo-se ao final uma cremação isenta de poluentes,
resultando gases inertes ao meio ambiente, dentro dos padrões exigidos pelos Órgãos de
Controle Ambiental (FEEMA, CETESB, FEAM, FEPAM, etc).
Num modelo brasileiro da empresa EngeAplic o processo padrão ocorre da seguinte
maneira: na primeira câmara ocorre a incineração com destruição da matéria orgânica através
de pirólise; na segunda câmara os componentes gasosos gerados na primeira, e que não foram
oxidados, pela ação do segundo queimador têm sua temperatura elevada e são intensamente
misturados com o ar, para continuidade da queima e total oxidação dos gases. Assim
completam-se os mecanismos de combustão e, tem-se assegurada uma perfeita incineração.
A operação do forno dura de uma a duas horas, e depois deste período deve-se
aguardar o esfriamento do forno, em tomo de mais duas horas, para o recolhimento dos ossos
restantes (que serão pulverizados no triturador), resultando em aproximadamente de 1 a 4 kg
de "cinzas". Estes restos de ossos triturados (as cinzas) são então transferidos para uma urna,
que é lacrada e entregue à família.
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Segundo Frederico (2000, P. 22), para todos os crematórios brasileiros, valem as
seguintes normas:
1) a cremação será efetuada, sempre após o decurso de 24 horas, contadas a
partir do falecimento, e desde que atendidas as seguintes exigências:
1.1) prova relativa à manifestação de vontade do falecido, consistente em
declaração, por documento público ou particular; nesta última hipóteses, o
instrumento, além de conter a assinatura de três testemunhas, deverá ter a
firma do declarante reconhecida e ser registrado em Cartório de Títulos e
Documentos;
1.2) em se tratando de menor ou incapaz, autorização dos pais;
1.3) autorização verbal, não é necessário deixar por escrito desde que: para
fins de cremação, considera-se a família, ou seja, cônjuge, os ascendentes,
os descendentes e os irmãos do falecido, maiores de 21 anos de idade
(atuando sempre um na falta do outro, na ordem estabelecida);
1.4) parentes de 2° grau não podem autorizar a cremação;
2) ern caso de morte natural, o atestado de óbito deverá ser firmado por dois
médicos; ocorrendo morte violenta, o mesmo atestado deverá ser assinado
por um médico legista, mas nessa hipótese, a cremação somente será
efetivada mediante do poder Judiciário.
3) As cinzas resultantes da cremação serão recolhidas em umas
individualizadas, perfeitamente identificáveis e receberão o destino
indicado pelo interessado ou por seus familiares.

Em relação aos aspectos jurídico legais, a implantação de crematórios em
-

Florianópolis e municípios vizinhos deve estar em conformidade corn a Lei Federal n.° 6.015
de 03 de dezembro de 1973, Lei Estadual n.° 6.320 de 20 de dezembro de 1983 e corn o
Decreto Estadual 30.570 de 14 de outubro de 1986 e, pelas Leis Municipais n.° 1.784 de 21 de
maio de 1981 e 6923/2006, além das legislações ambientais de âmbito municipal, estadual e
federal.
Para Silva (2002), a solução mais compacta para as disposições finais funerárias
refere-se aos crematórios. Ocupam pouco espaço, adaptam-se com facilidade ao contexto
onde são inseridos, não poluem o subsolo, nem a atmosfera. Também não apresentam
controvérsias sob a questão de vizinhança, pois são neutros e discretos. Conjugam-se em
solução adequada a cidades como Florianópolis, face a sua compatibilidade e respeito ao meio
ambiente. Quando bem planejados, projetados e construidos permitem conjugar-se em beleza
arquitetônica impar bem como, adaptar-se ao contexto da beleza do local onde são inseridos

2.3

Plano de Negócios

De acordo com o Sebrae (2007), Plano de Negócios é um instrumento que tem a
finalidade de estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de
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viabilidade do negócio pretendido, permitindo ao empreendedor uma avaliação geral de todos
os aspectos considerados essenciais à implantação do negócio, antes de colocar em prática a
nova idéia, reduzindo assim, significativamente as possibilidades de desperdício de recursos e
de esforços em um negócio que pode ser inviável.
De maneira geral, segundo Stoner e Freeman (1999, p. 122) identificar uma
necessidade e ter uma idéia de como satisfazê-la raramente constituirão uma base
suficientemente forte para iniciar um novo negócio, principalmente se o empreendedor não
tiver o capital suficiente para os investimentos iniciais e depender de terceiros para realizá-lo.
Estes autores conceituam plano de negócios como sendo "um documento formal
contendo uma descrição da missão, uma descrição dos produtos ou serviços a serem
oferecidos, uma análise de mercado, projeções financeiras e uma descrição de procedimentos
gerenciais destinados a atingir os objetivos da empresa" (p. 122)
Schermerhom (1999, p. 118) comenta sobre a alta taxa de insucesso das pequenas
empresas — entre 60 e 80 por cento do total acabam fracassando nos 5 primeiros anos de
operação — em que apesar de serem diversos os fatores causadores desta "mortalidade
infantil" existem ferramentas que podem auxiliar na redução destas taxas e aumentar as
chances de sucesso. E é neste ponto que o autor destaca um dos mais ricos instrumentos que
podem auxiliar um empreendedor: o plano de negócios. Para ele o plano de negócios é um
"documento escrito que descreve a natureza do negócio e também exatamente como o
empreendedor pretende começar a operá-lo".
Além disso, segundo ele:
A preparação desse plano de negócio ajuda o empreendedor a "pensar" nos
vários detalhes do estabelecimento da empresa. Geralmente este plano será
compartilhado corn bancos, capitalistas de risco e outros investidores
potenciais para atrair quaisquer fundos adicionais que possam ser necessários
para tornar a partida possível (SCHERMERHORN, 1999, p. 118).

Mas Schermerhom (1999) lembra que o sucesso da pequena empresa também se
baseará sempre na habilidade do empreendedor em implementar o processo gerencial —

planejamento, organização, liderança e controle.
0 plano de negócios é um tipo de planejamento detalhado que permite, como em
diversos setores de nossa vida, antecipar as possibilidades de sucesso ou insucesso de um
empreendimento, de modo a estimular o empreendedor com o indicativo de bons resultados
bem como de poupá-lo de frustrações decorrentes da falta de informação.
A alta taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas também é abordada por
Domelas (2005, p. 94), que salienta que esta tem sido motivo de análise e discussão constante
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no âmbito dos meios académico e empresarial. Para ele,

quando falamos em
empreendedorismo, é comum a associação com o termo "plano de negócios", sendo este,
utilizado comumente como instrumento de captação de recursos para o empreendimento. No
entanto, Dornelas (2005, P. 93) considera que "o plano de negócios é muito mais do que isso,
podendo ser considerado uma ferramenta de gestão com múltiplas aplicações".
Além de conceituar e defender a importância dos beneficios proporcionados pela

elaboração de um plano de negócios, Dornelas (2005) presenteia os estudantes e
empreendedores com uma obra que ensina como transformar idéias em negócios,
demonstrando os vários tipos de estruturas de planos, além de ensinar o que 6, por que alguém
deve desenvolver e a quem se destina o plano de negócios.

2.3.1 Estruturas de Plano de Negócios
Segundo Dome las (2005) não ha uma estrutura rígida e especifica para elaboração
de um plano de negócios, devido ao fato de que cada negócio possui suas características, com
particularidades e semelhanças, sendo impossível definir um modelo padrão que possa se

aplicado a qualquer negócio.
Ele mesmo propõe diversos modelos diferentes, de acordo com o tipo de empresa e
o ramo de negócio em que irá atuar.
Dentre os modelos de estrutura para plano de negócios analisados pela autora, foram
considerados principalmente os modelos propostos por Degen (1989), Dolabela (2006) e
Dome las (2005).
A estrutura sugerida por Degen (1989) é apresentada através de tópicos genéricos,

que devem ser adaptados a cada caso conforme quadro a seguir:
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CAPA DO PLANO
SUMARIO
INDICE
I. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidade do negócio
Conceito do negócio
Produto e suas características
Mercado potencial e projeção de vendas
Análise da concorrência
Estratégia competitiva
Localização do negócio
Descrição da operação
Equipe gerencial
Descrição da Administração
Necessidade de Pessoal
Necessidade e fontes de recursos dos empreendedores de terceiros
Estrutura da Sociedade
Resultados esperados sob formas de pay-back e taxa interna de
retorno

II. ANALISE FINANCEIRA
•
•
•
•
•
•

Custos e receitas operacionais
Análise do ponto de equilíbrio
Necessidades financeiras e seus custos
Investimentos em ativos, pré-operacional e em capital de giro
Fluxo de caixa, pay-back e taxa interna de retorno
Análise da sensibilidade ao nível de vendas e custos financeiros

III. ANALISE DOS RISCOS
•
•

Possíveis riscos
Medidas para reduzi-los

DOCUMENTOS ANEXOS
Quadro 01: Tópicos genéricos do plano do negócio.
Fonte: Degen (1989, p. 188).

0 modelo adotado por Dolabela (2006) utiliza uma seqüência de tópicos com alguns
itens convergentes ao modelo proposto por Degen (1989), apesar do longo período que separa
a criação de um e de outro modelo. É inevitável que eles contemplem os aspectos essenciais

elaboração de planos com a finalidade de subsidiar importantes decisões administrativas bem
como amparar a solicitação de financiamento junto a entidades financeiras.
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Assim, o modelo sugerido por Dolabela (2006) é apresentado em ordem de tarefas e
fica constituído da seguinte maneira:

1.

Sumário executivo

1.1 Enunciado do projeto
1.2

Competência dos responsáveis

1.3

Os produtos e a tecnologia

1.4 0 mercado potencial
1.5 Elementos de diferenciação
1.6 Previsão de vendas
1.7

Rentabilidade e projeções financeiras

1.8

Necessidades de financiamento

2.

A empresa

2.1

A missão

2.2

Os objetivos da empresa

2.3

Estrutura organizacional e legal

2.4 Síntese das responsabilidades da equipe de dirigente — currículos
2.5

Plano de operações

2.6

As parcerias

3.

0 plano de marketing

3.1 Análise de mercado
3.2 Estratégia de marketing
4.

Plano Financeiro

4.1 Investimento Inicial
4.2 Projeção dos resultados
4.3 Projeção de fluxo de caixa
4.4 Projeção do balanço
4.5 Ponto de equilíbrio
4.6 Análise de investimento
Quadro 02: Detalhamento das tarefas do Plano de Trabalho
Fonte: Doiabela (2006, p. 136-137)
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Desta maneira, após leitura e análise dos modelos de estrutura sugeridos pelos três
autores escolhidos como base para o estudo, foi criado um roteiro adaptado As necessidades
especificas para implantação do empreendimento pretendido. Este roteiro foi o resultado da
análise dos aspectos mais importantes apresentados pelos autores, que vieram ao encontro de
uma estrutura que a acadêmica considerava desejável, baseada nos aspectos já identificados
como fundamentais para o projeto a ser realizado.
Após algumas modificações e orientação de professores, a estrutura inicial do plano
ficou configurada conforme quadro 3 a seguir, sofrendo algumas modificações durante o
desenvolvimento do plano, que necessitou de alterações (acréscimos ou exclusões) para
melhor aproveitamento de dados e informações para conseqüente melhora da qualidade do
resultado final.

1.

Capa

2.

Sumário

3.

Sumário Executivo

4.

Pesquisa e Análise de Mercado

5.

0 Negócio

5.1

Descrição do Negócio

5.2

A Oportunidade

6.

A Empresa

6.1

Estrutura

6.2

Produtos e Serviços

6.3

Equipe Gerencial

7.

Aspectos Politico-Legais

8.

Estratégias de Marketing

9.

Análise Econômico-financeira

9.1

Investimentos Necessários

9.2

Ponto de Equilíbrio

9.3

Projeção de Fluxo de Caixa

9.4

Análise de Rentabilidade

10.

Anexos

Quadro 03: Estrutura do Plano de Negócios
Fonte: Adaptado de Dornelas (2005) e Dolabela (2006)
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A partir da definição da estrutura que deverá ser utilizada como ponto de partida para

o desenvolvimento do plano de negócios, o próximo passo foi o inicio da elaboração de cada
etapa, onde os dados coletados foram formatados e estruturados. Para facilitar este processo
pode-se utilizar softwares que são destinados a esta finalidade. No caso deste estudo, foi
utilizada como ferramenta auxiliar no desenvolvimento das etapas o software brasileiro
chamado MakeMoney®, desenvolvido por Fernando Dolabela e pela empresa DoctorSys
Ltda.
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3

METODOLOGIA

Os métodos utilizados para o levantamento de dados deste estudo abordam os diversos
meios de coleta de informações, indo desde a aplicação de questionários no pfiblico da região
onde se pretende criar o empreendimento até entrevistas com os agentes de cremação dos
crematórios visitados, além da utilização constante do método da observação.
Cada um dos métodos foi escolhido de acordo com sua funcionalidade em relação a
cada assunto abordado e situação e recomendados por autores como Coopers & Lybrand
(1996), que destacam que é fundamental que o consultor prepare um pequeno roteiro de
perguntas, que enfoque os aspectos essenciais da empresa e do projeto em estudo e conduzir
entrevistas com os principais atores organizacionais. No caso deste estudo pode-se considerar
como atores organizacionais os agentes de cremação dos dois crematórios visitados em
Curitiba, os quais se disponibilizaram prontamente a receber a autora e responder aos
questionamentos.

3.1

Características do Estudo

Quanto à natureza, o tipo de estudo utilizado para realização deste projeto é o de
Estudo Aplicado, que segundo Silva (2004) objetiva gerar conhecimentos para aplicação
prática dirigida à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.
0 tipo de estudo aplicado foi escolhido para ser utilizado tanto na realização da
pesquisa mercadologica quanto nas entrevistas realizadas com os agentes de cremação e com
os representantes das indústrias de fornos, uma vez que somente através da busca destas
informações é que se podem desenvolver conhecimentos que possam ser aplicados aos
problemas apresentados com o intuito de encontrar meios de atingir os objetivos e soluções
propostas.
Segundo a mesma autora, a Pesquisa Bibliográfica ocorre quando é elaborada a partir
de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e
atualmente com material disponibilizado na Internet.
Para Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 60)
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de
referencias teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. (...)
busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do
passado sobre determinado assunto, tema ou problema.
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Desta forma, o projeto desenvolvido neste estudo utiliza basicamente estes dois tipos
de pesquisa, onde a bibliográfica é utilizada em toda a extensão do trabalho, uma vez que a
consulta a teorias e dados secundários (já coletados) é fundamental como parâmetro para a
compreensão e elaboração de cada etapa do estudo em questão.
3.2

População e Amostra da Pesquisa Mereadológica

Neste estudo, a etapa que exigiu definição da população e do universo da amostra foi
exclusivamente a da pesquisa mercadológica que, por necessitar de aplicação de
questionários, exigiu um cálculo para definição do número adequado de pessoas a serem
entrevistadas, de modo a não gerar vieses nos resultados e permitir um nível elevado de
conflabilidade nas conclusões obtidas a partir dos mesmos.
Mattar (2005) considera que cabe ao pesquisador definir metodologicamente a
pesquisa, determinar a população de pesquisa, o número de elementos dessa população que
fardo parte da amostra e o processo através do qual serão escolhidos os elementos da amostra.
Conforme Kinnear &Taylor (apud MATTAR, 2005, p. 269), população de pesquisa "d
o agregado de todos os casos que se enquadram num conjunto de especificações previamente
estabelecidas". Estes autores também são quem define elemento de pesquisa como "a unidade
sobre a qual procura-se obter os dados".
Ainda segundo Mattar (2005), a designação apropriada de população precisa
apresentar:
a) Definição das especificações dos elementos de pesquisa;
b) Definição da unidade amostral;
c) Abrangência geográfica da pesquisa;
d) Período de tempo.

A população definida para esta pesquisa refere-se a pessoas que compõem a população
residente na Região Metropolitana de Florianópolis durante o período de tempo do 20
semestre de 2006.
Após a população definida, foi preciso calcular o tamanho da amostra a ser
pesquisada. Para isso é importante que se defina antes se a amostragem sell do tipo:
probabilistica ou ado probabilistica. Segundo Mattar (2005), amostragens probabilisticas são
aquelas em que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de
ser selecionado para compor a amostra. JA as amostragens não probabilisticas são aquelas em
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que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em
parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo, e não há nenhuma chance
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra.
Escolheu-se realizar uma pesquisa não probabilistica, haja vista a impossibilidade de
listar todos os elementos da população. A pesquisa foi realizada através de dois tipos de
amostras não probabilisticas, que são eles: amostra por conveniência (ou acidental) e amostra
desproporcional.
Segundo Mattar (2005), uma amostra é considerada por conveniência quando o
entrevistado é selecionado pela conveniência do entrevistador. Mattar (2005) define amostras
desproporcionais como sendo aquelas que podem ser aplicadas a qualquer tipo de amostragem
em que a proporção de estratos da população seja conhecida.
Ao partir para a consideração de que a Região Metropolitana de Florianópolis é
composta pelos municipios de

sac)

Jose, Palhoça, Biguaçii e Florianópolis, pode-se observar

que a população de cada município é diferente da dos demais. Apesar disto, de acordo com o
autor, a alternativa mais adequada e mais viável é a utilização de amostras iguais entre si, o
que as torna desproporcionais (amostra X população). Este método foi utilizado na aplicação
do pré-teste, uma vez que nem sempre é possível a obtenção de elementos da amostra com a
mesma proporcionalidade. A coleta de sugestões para melhoria do questionário foi realizada
conforme a conveniência da acadêmica pesquisadora.
Após a definição do tipo de amostragem, foi efetuado o cálculo do tamanho da
amostra. 0 nível de confiança adotado na pesquisa é de 95%. Para este nivei de
confiabilidade, conforme a Teoria do Limite Central proposta por Mattar (2005), o valor da
variável Z sera 2.
Para determinar a precisão da amostra, o erro amostral admitido foi de 7% ou 0,07. A
probabilidade para que as fontes de dados possuam as informações necessárias (P) para a
realização da pesquisa é de 50% ou 0,5; conseqüentemente a probabilidade para que não
possuam essas informações (Q) também é de 50% ou 0,5.
Utilizando-se a seguinte fórmula para a determinação do tamanho da amostra (n) em
populações infinitas, tem-se:
n=-- Z2 xPx0
e2
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Onde:

a) n = tamanho da amostra
b) Z = valor da ordenada na curva normal padronizada
c) P e Q = probabilidade de ocorrência ou não ocorrência de um fato

d) e = erro amostral admitido
Logo:
n 22 x 0,5 x 0,5 204
0,072

Sendo:

a) Nível de confiabilidade de 95%;
b) Erro amostral 7%;
c) Probabilidade de uma pessoa aleatória vir a ser selecionada para amostra 50%;
d) Probabilidade de uma pessoa aleatória não vir a ser selecionada para amostra
50%;
e) Número de entrevistas = 204.
Ou seja, para que se tenha nessa pesquisa, um erro máximo de 7%, ao nível de
confiabilidade de 95% e com uma probabilidade de ocorrência de 50%, tem-se que construir
uma amostra de 204 pessoas.
No processo de pesquisa, é necessário ainda que se faça a seleção física das unidades
de amostra da pesquisa. Conforme Mattar (2005), unidade amostral é a unidade básica que
contém os elementos da população a ser amostrada. E nos casos mais simples, as unidades
amostrais e os elementos são os mesmos.
No caso da pesquisa realizada, haja vista a singularidade de sua especificação, as
unidades amostrais e os elementos serão os mesmos. Isto significa que ambos são compostos
especificamente por pessoas residentes na Regido Metropolitana de Florianópolis.
Aqui vale destacar que a amostra foi retirada da população dos municípios que são
considerados integrantes da Região Metropolitana de Florianópolis: Biguaçu, Palhoça, São
José e Florianópolis.
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3.3

Coleta de Dados
Mattar (2005) define dados primários como sendo aqueles que antes não foram

coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de
atender As necessidades da pesquisa em andamento.
Ainda conforme Mattar (2005), o pesquisador deve determinar quais métodos e
técnicas de coleta de dados primários serão utilizados na pesquisa. Existem dois métodos
básicos de coleta de dados primários: a comunicação e a observação.
No método da comunicação o questionamento deverá ser verbal ou escrito, por parte
dos entrevistados com relação aos dados desejados que irão fornecer esses dados de forma
verbal ou escrita.
Já o método da observação consiste no registro de comportamentos, fatos e ações
relacionados com o objetivo da pesquisa, não envolvendo questionamentos.
Mattar (2005), classifica o método da comunicação quanto a sua forma de aplicação,
em: entrevista pessoal (individual ou em grupo), entrevista por telefone e questionário
autopreenchido. Além disso, esse método também é classificado quanto ao grau de
estruturação e disfarce.
Para o autor a estruturação refere-se ao grau de padronização do instrumento de coleta
de dados. Dessa forma, um instrumento altamente estruturado é aquele onde as questões e
respostas já estão completamente determinadas. Este foi o modelo adotado para o instrumento
de coleta de dados utilizado na pesquisa mercadológica realizada para este estudo. 0
questionário foi composto somente por questões fechadas que levavam a respostas prontas.
0 disfarce, segundo Mattar (2005), diz respeito ao grau em que o instrumento de
coleta permite ao respondente saber os propósitos da pesquisa e os temas sobre os quais está
sendo questionado.
Durante a coleta de dados da pesquisa mercadológica utilizou-se o método da
comunicação com base em questionários autopreenchidos estruturados não disfarçados
entregues pessoalmente pela entrevistadora aos entrevistados na Região Metropolitana de
Florianópolis.
De acordo com Mattar (2005) o planejamento da coleta de dados depende do tipo da
pesquisa, da técnica e dos métodos utilizados pelos pesquisadores. Este planejamento pode
compreender as seguintes definições: perfil dos entrevistados e dos supervisores de campo;
número de entrevistadores e supervisores em campo, número de entrevistas diárias por
entrevistador, distribuição dos entrevistadores e supervisores de campo pelas areas de
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pesquisa; prazo para a realização do campo; sistema de remuneração dos entrevistadores;
material e forma de treinamento dos entrevistadores entre outros.
Segundo Mattar (2005) quatro aspectos devem necessariamente fazer parte de um
planejamento de coleta de dados: cronograma das atividades, orçamento, recursos humanos e
controle.
Todos os projetos devem ter um cronograma de coleta que especifique
quando as operações terão inicio e término e descreva todas as atividades
que as compõem, nesse intervalo de tempo, com seus respectivos inícios e
términos (MATTAR, 2005, p. 16).

A elaboração de um cronograma é essencial para que o projeto siga uma seqüência
lógica, bem como, para prever seu tempo de execução, evitando possíveis atrasos.
0 orçamento compreende a previsão de todos os custos envolvidos desde a elaboração
até a efetiva execução do projeto de coleta e análise de dados e seu efetivo desembolso. Tal
orçamento compreende a previsão de despesas com: salários, suprimentos e materiais,
transporte, telefone, entre outros.
0 orçamento foi elaborado detalhadamente com auxilio de um simulador econômicofinanceiro de investimentos personalizado para o projeto em estudo, utilizando como software
de base o Excel®. Este simulador auxiliou na compilação dos dados coletados,
principalmente com relação As quantidades e custos de todo o tipo de material e serviços que
serão necessários para a elaboração de um plano de negócios sólido e confidvel.
As observações se deram através destas visitas aos crematórios de Curitiba, buscando
aplicar a orientação dada por Oliveira (1989): "Por meio da observação o analista utiliza sua
habilidade e sensibilidade na constatação de ocorrências que devam ser computadas na
análise, como também verifica a veracidade ou não dos dados fornecidos pelos entrevistados".
A partir destas observações foi possível confrontar as informações dadas pelos entrevistados
com a realidade dos crematórios, buscando analisar aspectos como estrutura física, layout,
processo de cremação, perfil dos clientes, dentre outros, e a partir disto detectar quais os
pontos mais relevantes para a criação de um projeto e execução de um crematório. As visitas
aos dois crematórios foram registradas através de fotografias, que podem ser consultadas no

Anexo D.
As entrevistas foram realizadas no mês de fevereiro de 2007. 0 tipo de entrevista
realizada foi não-estruturada, que Richardson (1999) define como sendo o tipo de entrevista
que não busca responder a perguntas por meio de alternativas pré-formuladas, mas procura
fazer com que o entrevistado fale sobre os aspectos que ele considera mais relevantes sobre o
assunto, através de uma conversação guiada, que visa ser utilizada em uma análise qualitativa.
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Este tipo de entrevista busca identificar o que, como e por que algo ocorre, ao invés de tentar
determinar com que freqüência são as ocorrências.
Através das entrevistas, foram obtidas muitas informações interessantes e importantes,
realmente qualitativas, referentes a diversos aspectos do setor. Dentre elas pode-se destacar as
mais relevantes como: demanda pelo serviço, custos médios da cremação, preço praticado aos
clientes, quantidade de cremações realizadas por mês, especificações dos fornos, tempo e
principais características do processo de cremação.
Os agentes de cremação entrevistados chamam-se Emerson, do Crematorium Vaticano
da região metropolit ana de Curitiba/PR, e Paulo, do Crematório Metropolitan, também da
região metropolitana de Curitiba/PR. As entrevistas foram realizadas pessoalmente pela
autora em visita realizada em viagem feita especificamente para este fim, aos dois
estabelecimentos durante um sábado - dia 24 de fevereiro de 2007, onde foi visitado o
Crematorium Vaticano no período da manhã e o Crematorium Metropolitan durante à tarde.
Além destas entrevistas, foram feitas consultas telefônicas pela autora, junto a
representantes de fornos no Brasil diversas vezes durante o período de elaboração do plano.
Para obter referência sobre dados obtidos em revistas não acadêmicas, a autora efetuou . uma
consulta via e mail ao professor Colle, que retornou rapidamente confirmando as informações
-

e se dispondo a maiores esclarecimentos sobre energia limpa.
Também foi realizada consulta junto a representantes do exterior via e mail, os quais
-

enviaram material de divulgação com orçamento/proposta de venda e especificações dos
modelos (vide Anexo E) , fornecendo base para comparação entre os custos e aspectos
técnicos dos fornos.
A aplicação de questionitrios foi utilizada na realização da pesquisa mercadológica,
realizada entre o final do 2° semestre de 2006 e inicio de 2007, onde a metodologia da
pesquisa foi elaborada com base nos princípios e classificações de Mattar (2005).
Segundo o autor, a metodologia da pesquisa de mercado analisa os seguintes aspectos:
a) tipo de pesquisa;
b) métodos e técnicas de coleta de dados;
c) população de pesquisa, tamanho da amostra e processo de amostragem;
d) planejamento da coleta de dados;
e) planejamento do processamento e análise dos dados;
O planejamento da organização, cronograma e orçamento; e por fim
g) redação do projeto e (ou) da proposta de pesquisa.
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3.4

Análise dos dados

A respeito do planejamento do processamento e da análise dos dados, o autor Mattar
(2005, p.68) afirma que:
0 pesquisador deverá prever como os dados serão processados e quais
análises deverão ser efetuadas, para se chegar a informações que tragam
respostas ao problema de pesquisa. Nesta previsão é importante incluir
definições de tabelas, quadros, gráficos, figuras; quais variáveis terão
tabulação simples; quais variáveis serão tabuladas conjuntamente com outras;
medidas estatísticas calculadas para cada variável; quais variáveis e quais
testes estatísticos deverão ser submetidas.

Convém lembrar que este planejamento deve ser feito de acordo com o objetivo da
pesquisa a fim de evitar processamentos e análises desnecessários economizando tempo,
material e dinheiro. No entanto, este planejamento da análise pode exigir uma redefinição do
numero de elementos da amostra prevista pelos pesquisadores.
Na pesquisa mercadológica realizada para o projeto do plano de negócios foi
executada uma análise estatística dos dados secundários externos coletados, que agregaram
informações valiosas ao estudo. Assim sendo, houve a necessidade de inserção de tabelas para

demonstrar a relação das freqüências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa
acumulada obtidas referente a cada uma das perguntas, além da geração de gráficos de pizza
para auxiliarem no entendimento dos pesquisadores e do leitor. Ambos os recursos foram
criados a partir do software Excel®.
Para compilar e analisar os dados coletados com relação a todos os investimentos
necessários para a viabilização do empreendimento foi utilizado um simulador econômicofinanceiro de investimentos, desenvolvido pela empresa ProValor — Profissionais do Valor

S/C Ltda, personalizado e adaptado exclusivamente para o projeto do Crematório Fenix Ltda que na ocasião ainda não tinha seu nome definido e que por isso era chamado Crematório da

Grande Florianópolis - permitindo a verificação e análise de todos os dados financeiros que
foram considerados fundamentais para o estudo.
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4

0 PLANO DE NEGÓCIOS

4.1

Sumário Executivo

Enunciado do Projeto
Este Plano de Negócios tem como objetivo apresentar os estudos e a análise de viabilidade
para implantação de um crematório na Região Metropolitana de Florianópolis, com base na
comprovação da aceitabilidade da população pelo método e na viabilidade econômicofinanceira do empreendimento. 0 Crematório Fênix Ltda — como será chamado — oferecerá o
serviço de cremação, um método ecologicamente correto e economicamente viável, tendo
como seu maior diferencial a utilização de energia limpa.
A estrutura da empresa será simples, de acordo com padrões modernos de racionalização,
utilizando sempre que possível de parcerias, que ajudarão na estruturação e desenvolvimento
do empreendimento.
O público-alvo do Crematório é constituído por pessoas de todas as faixas de idade,
principalmente idosos e pessoas que tenham preferência pelo método.

Empreendedores

Adriane Regina Brock, a futura empresária, é formanda em Administração e tem grande
disposição para o empreendimento, além de significativo conhecimento sobre a Area em que a
empresa irá atuar. Vem adquirindo conhecimento ao longo de dois anos de estudo focado no
negócio, embasado por pesquisas bibliográficas, consultas à internet, visita a dois crematórios
existentes no Paraná e pesquisa mercadológica realizada na Regido Metropolitana de
Florianópolis, cujo esforço é alimentado pela constante aspiração em ter um negócio próprio,
exclusivo e que possa contribuir para a preservação e/ou recuperação do meio ambiente.

O Serviço
Serão oferecidos alguns serviços agregados A cremação, que conforme

o nível de

especialização e materiais utilizados terão um preço diferenciado. Além disso, sell dada
especial atenção As famílias enlutadas, através de um atendimento especializado feito por
profi ssionais treinados que buscarão oferecer conforto e dar assistência humanizada As
pessoas que necessitem de ajuda no processo de desligamento do ente ou amigo falecido.
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0 Mercado Potencial

Na Região Metropolitana de Florianópolis o problema da superlotação dos cemitérios tem
chamado a atenção de ambientalistas, politicos e pessoas preocupadas com o futuro,
sugerindo um projeto que viabilizasse uma alternativa de solução moderna, correta e
adequada para a situação apresentada.
Com base nestes fatos a autora realizou uma pesquisa mercadológica para analisar o nível de
aceitabilidade da população residente na Região Metropolitana de Florianópolis quanto ao uso
de serviços de um crematório. Como principais resultados da pesquisa cabe destacar que do
total de pessoas que já pensaram sobre qual seria sua opção (cremação ou sepultamento) 42%
optam pela cremação, 16% pelo sepultamento e os demais ainda não sabem. Outro dado
importante da pesquisa é que 88% dos entrevistados acham que Florianópolis deveria possuir
um crematório.
Rentabilidade e Projeções Financeiras
Conforme a projeção de vendas e a composição dos custos do Crematório, o serviço
proporcionará não só a cobertura de todos os custos, bem como um bom retorno financeiro
para a empresa, o que pode ser comprovado na Projeção dos Indicadores de Resultados
(Tabela 34) e na Análise de Investimento realizada no Plano Financeiro.
O Investimento total deverá girar em torno de R$ 1 milhão, com previsão de recuperação do
investimento inicial (payback) em 2 anos e 7 meses.

Necessidade de Parceria
Devido ao alto valor do investimento inicial, para que o projeto do Crematório possa ser
viabilizado mais rapidamente, sera necessário estabelecer parceria com uma das Prefeituras
Municipais da Região Metropolitana de Florianópolis, junto a qual o Crematório irá buscar
incentivo fiscal e outros auxílios, como a disponibilização de um terreno para a construção do
empreendimento. Esta parceria, se consolidada, proporcionará uma redução de mais de 30%
no valor total do investimento, uma vez que o terreno é o item de maior custo no montante do
investimento inicial.
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4.2

Pesquisa e Análise de Mercado
Antes de iniciar qualquer tipo de projeto é fundamental que seja realizada uma

pesquisa de mercado junto ao público alvo para verificar a aceitabilidade do mesmo em
relação ao produto ou serviço que será lançado. É neste momento que entra a realização da
pesquisa mercadológica, por meio da qual é possível coletar os dados que irão subsidiar a
tomada de decisão com relação à execução ou não do projeto pretendido.
Assim sendo, o objetivo principal da pesquisa realizada para este plano de negócios
foi: "Analisar o nível de aceitabilidade da população residente na Região Metropolitana de
Florianópolis quanto ao uso de serviços de um crematório". Os objetivos específicos foram:
identificar o perfil sócio-econômico da população consultada; analisar se o perfil cultural
exerce influência na utilização dos serviços de um crematório pela população; identificar a o
respeito dos familiares pelo método escolhido; identificar a indicação de existência de um
crematório na Regido Metropolitana de Florianópolis; verificar o grau de conhecimento dos
custos da cremação por parte da população.
Desta maneira, neste capitulo será reproduzida a pesquisa mercadológica aplicada As
amostras das populações dos municípios de Florianópolis, Sao José, Biguaçú e Palhoça,
através da apresentação das principais questões aplicadas no questionário, relacionadas A
freqüência verificada em suas respostas e análise realizada a partir dos dados coletados.
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Questão 01: Município que reside:

Tabela 01: Município que reside
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rei Ac.

Florianópolis

51

51

25%

25%

São Jose.

51

102

25%

50%

Palhoça

51

153

25%

75%

Biguaçu

Si

204

25%

100%

Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A Regido Metropolitana de Florianópolis é composta pelos municípios de São José,

Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, onde, naturalmente, a população de cada município é
diferente da dos demais. Apesar disto, de acordo com o autor, a alternativa mais adequada e
mais viável é a utilização de amostras iguais entre si, o que as torna desproporcionais
(amostra X população). Sendo assim, os 204 questionários foram divididos igualmente entre
os quatro municipios pesquisados. Estas informações podem ser melhor visualizadas no
gráfico abaixo:

111Florianõpolis
Si Sao José

Pa'hop
taBiguaou

Gráfico 01: Município que reside
Fonte: Dados primários, 2007.

I
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Questão 02: Sexo
Tabela 02: Sexo

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

Feminino

103

103

50,5%

50,5%

Masculino

101

204

49,5%

100,0%

Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Numa seleção aleatória dos componentes da população para composição da amostra,

houve grande eqüidade entre homens e mulheres, sendo que, ao serem convidados a responder
o questionário e fazer parte da pesquisa, ambos os sexos foram bastante receptivos e
prestativos. Estas informações podem ser melhor visualizadas no gráfico abaixo:

49,5%Ç
i

/
50,5%

pi Feminino
Et Masculino

Gráfico 02: Sexo
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 03: Idade

Tabela 03: Idade
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

Menos de 20 anos

15

15

7,40%

7,40%

De 21 a30 anos

80

95

39%

47%

De 31 a 40 anos

48

143

24%

70%

De 41 a50 anos

44

187

22%

92%

Mais de 50 anos

17

204

8,30%

100%

Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.
A distribuição de idades ficou bastante variada, abordando pessoas de diversas faixas

etárias. Pode-se observar que a moda ficou em 39%, relativa a pessoas com idade entre 21 e

30 anos. A grande maioria dos entrevistados, 92%, está compreendida entre pessoas até 50
anos de idade. Estas informações podem ser mais bem visualizadas no gráfico abaixo:

8%

7%

39%
UI Menos de 20 anos
g De 21 a30 anos
De 31 a40 anos
De 41 a50 anos
Mais de 50 anos

Gráfico 03: Idade
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 04: Escolaridade

Tabela 04: Escolaridade
Freq. Absoluta Freq. Abs. Ac. Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

Ensino Fundamental

10

10

5%

5%

Ensino Médio Incompleto

10

20

5%

10%

Ensino Médio Completo

44

64

22%

31%

Ensino Superior Incompleto

62

126

30%

62%

Ensino Superior Completo

71

197

35%

97%

Outras

5

202

2%

99%

Não responderam

2

204

1%

100%

204

Total

100Vo

Fonte: Dados primários, 2007.

A escolaridade dos entrevistados também foi muito diversificada, abordando pessoas
das mais variadas formações. Pode-se observar um predomínio do ensino superior.
acumulando 65% do total dos entrevistados, sendo que 35 % com o ensino superior
concluído. Estas informações podem ser melhor visualizadas abaixo:

1

2%1% 5%

44,11
,4.

110
%

35%
g) Ensino Fundamental

22°,

Ensino Medio Incompleto

El Ensino Madio Completo
• Ensino Superior Incompleto
12 Ensino Superior Completo
• Outras

30%
Gráfico 04: Escolaridade
Fonte: Dados primários, 2007.

• Não responderam
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Questão 05: Estado Civil
Tabela 05: Estado Civil
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

87

87

43%

43%

86

173

42%

85%

21

194

10%

95%

3

197

1%

97%

5

202

2%

99%

2

204

1%

100%

Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
Outros
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

0 estado civil dos entrevistados concentrou-se principalmente entre pessoas solteiras
(43%) e casadas (42%), sendo que estas duas categorias juntas representaram 85% do total de
pesquisados. Estas informações podem ser melhor visualizadas no gráfico abaixo:

Gráfico 05: Estado Civil
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 06: Profissão
Tabela 06: Profissão
Freq. Absoluta Freq. Ab. Ac. Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

Servido Público

24

24

12%

12%

Funcionário de empresa privada

41

65

20%

32%

Funcionário de empresa economia mista

49

114

24%

56%

Profissional Liberal

20

134

10%

66%

Empresário

16

150

8%

74%

Estudante

31

181

15%

89%

Do lar

8

189

4%

93%

Desempregado

7

196

3%

96%

Outros

8

204

4%

100%

Não responderam

0

204

0%

100%

Total
Fonte: Dados primários, 2007.

204

100%

Do total de pessoas pesquisadas, a maior participação deu-se entre funcionários de
empresas de economia mista (24%), seguida de parcela semelhante ocupada por funcionários
de empresas privadas (20%). Os estudantes representaram uma fatia de 15% do total. Estas
informações podem ser melhor visualizadas no gráfico a seguir:
4%

3%

4% 0%

• Servido Público

12%

15%
20%

• Funcionário de empresa
privada
El Funcionário de empresa
economia mista
• Profissional Liberal
o Empresário
if Estudante

8%

• Do lar

o Desempregado

10%

• Outros

24%
Gráfico 06: Profissao
Fonte: Dados primários, 2007.

▪ NA() responderam
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Questão 07: Renda familiar mensal
Tabela 07: Renda Familiar Mensal
Freq. Absoluta Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa Freq. Rel. Ac.

Até R$ 1.000,00
Entre E$ 1.001,00 e R$ 2.000,00
Entre E$ 2.001,00 e R$ 3.000,00
Entre E$ 3.001,00 e R$ 4.000,00
Mais de R$ 4.000,00
Não responderam

Total

17%

17%

44

78

22%

38%

41

119

20%

58%

43

162

21%

79%

42

204

21%

100%

0

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A distribuição de renda dos pesquisados ocorreu de maneira bastante equilibrada, onde
se pode observar uma freqüência semelhante em todas as faixas de renda, num mínimo de
17%, dos que têm renda de até R$ 1.000,00, chegando ao máximo de 22% dos que têm renda
entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00. É possível uma melhor visualização no gráfico abaixo:

Ate R$ 1.000.00
o Entre ES 1.001.00 e
RS 2.000,00

Entre ES 2.001,00 e
RS 3.000,00

21%

21%

gi Entre ES 3.001,00 e
R$ 4.000,00

Mais de RS 4 000.00

20%
Gil-two 07: Renda Mensal
Fonte: Dados primários, 2007.

g Não responderam
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Questão 08: Religião
Tabela 08: Religião
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

135

135

66%

66%

23

158

11%

77%

3

161

1%

79%

28

189

14%

93%

14

203

7%

100%

1

204

0%

100%

Católica
Evangélica
Judaica
Espirita
Outras
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A pesquisa comprova que a religião católica é predominante na Região Metropolitana
de Florianópolis, que demonstra uma parcela de 66% do total de pessoas pesquisadas como
sendo desta religião. É possível uma melhor visualização no gráfico abaixo:

7% 0%

• CatOlica
Ei Evangélica
Ei Judaica
• Espirita
gl Outras
• Não responderam

Gráfico 08: Religião
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 09: Você sabia que a cremação é considerada um método ecologicamente correto,
uma vez que os corpos enterrados, ao se decomporem, liberam microorganismos poluentes ao
meio ambiente (Agua)?

Tabela 09: Sabia que a cremação é um método ecologicamente correto

Sim

Não
Não responderam
Total

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

100

100

49%

49%

103

203

50%

100%

1

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A informação de que a decomposição dos corpos que são enterrados libera
microorganismos que contaminam o meio ambiente, principalmente a água, é um fator
preocupante e de extrema relevância, que vem convergir com a alternativa de cremação,
considerada um método ecologicamente correto. Neste aspecto pode-se observar que
aproximadamente metade da população da amostra (49%) já detinha conhecimento sobre esta
questão. É possível uma melhor visualização no gráfico abaixo:

Gráfico 09: Sabia que a cremação é um método ecologicamente correto
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 10: Voce já pensou em quando morrer, ser cremado ou sepultado?
Tabela 10: JA pensou em quando morrer ser cremado ou sepultado

Sim, já pensou

Não, nunca pensou no assunto
Não responderam

Total

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

135

135

66%

66%

69

204

34%

100%

0

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Quando questionados sobre o fato de já terem pensado ou não na decisão de ser
cremado ou sepultado ao morrer, 66% dos entrevistados afirmam já ter pensado no assunto,
enquanto os outros 34% dizem nunca ter pensado nesta questão. Estas informações podem ser
melhor observadas no gráfico que segue:

Gráfico 10: Já pensou em quando morrer ser cremado ou sepultado
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 11: Em caso afirmativo, qual seria sua opção?

Tabela 11: No caso de já ter pensado, a opção seria
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac

86

86

42%

42%

32

118

16%

58%

24

142

12%

70%

62

204

30%

100%

Cremação
Sepultamento
NA-0 sabem
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Do total de entrevistados que já pensaram na questão de ser cremado ou sepultado
quando morrer, a maioria demonstra preferência pela cremação (42%). Apenas 16% a fi rmam
querer o método de sepultamento, um número significativamente baixo considerando a
tradição que este método possui no Brasil. Os demais pesquisados (42%) ainda não sabem
qual sua preferência ou não responderam. Estas informações podem ser melhor observadas no
gráfico que segue:

42%
• Cremação

▪ Seputtamento

não sabem
• Não responderam

16%

Gráfico I : No caso dejá ter pensado, a opção seria
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 12: Sua família respeitaria o seu desejo se quisesse ser cremado?
Tabela 12: Os familiares respeitariam o desejo de quem quisesse ser cremado

Sim, respeitariam em qualquer situação
Sim, se fosse possível economicamente
Talvez respeitariam o desejo

Não, em nenhuma situação

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac

83

83

41%

41%

46

129

23%

63%

40

169

20%

83%

1

170

0%

83%

4

174

2%

85%

29

203

14%

100%

1

204

0%

100%

Freq. Relativa Freq. Rel. Ac

Não, sua crença não concorda com
método

Não sabem se respeitariam
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A maior parte dos pesquisados (63%) afirma que seus familiares respeitariam seu
desejo se quisesse ser cremado. Estas informaVies podem ser melhor analisadas no gráfico

que segue:
14%

0%
• Sim, respeitariam em
qualquer situação

41%

20%

El Sim, se fosse possível

economicamente
OTalvez respeitariam o
desejo

• Não, em nenhuma
situação
O Não, sua crença não
concorda com método
• Não sabem se
respeitariam

23%

Gráfico 12: Os familiares respeitariam o desejo de quem quisesse ser cremado
Fonte: Dados primários, 2007.

• Não responderam
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Questão 13: Alguém da sua família já expressou desejo de ser cremado?
Tabela 13: Algum familiar já expressou desejo de ser cremado

Sim

Não
Não lembram
Não responderam
Total

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

77

77

39%

38%

74

151

36%

74%

52

203

25%

100%

1

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Dos entrevistados, 39% têm algum familiar que já expressou desejo de ser cremado
quando morrer. Uma parcela de 36% do total dos respondentes dizem não possuir nenhum
familiar que tenha expressado esta vontade, e os 25% restantes não lembram ou não
responderam. Estas informações podem ser melhor analisadas no gráfico que segue:

Gráfico 13: Algum familiar j á expressou desejo de ser cremado
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 14: Você respeitaria o desejo de um familiar seu que desejasse ser cremado?
Tabela 14: Respeitaria o desejo de um familiar que deseja ser cremado
Freq. Absoluta
Certamente respeitaria
Acham que respeitaria

Não sabem se respeitaria
Não respeitaria
Não respondera
Total

Freq. Ab. Ac. Freq. Relativa Freq. Rel. Ac.

148

148

73%

73%

36

184

17%

90%

14

198

7%

97%

5

203

2%

100%

1

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

A maioria dos respondentes (90%) afirma que respeitariam a opção de um familiar seu
que desejasse ser cremado. Estas informações podem ser melhor observadas no gráfico que
segue:

7 0/a

2% 0%

GI Certamente respeitariam
El Acham que respeitariam
O Não sabem se respeitariam

• Não respeitariam
1:1 Não responderam

Gráfico 14: Respeitaria o desejo de urn familiar que deseja ser cremado
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 15: Você já conheceu ou ouviu falar de alguém que foi cremado?
Tabela 15: JA conheceu ou ouviu falar de alguém que foi cremado
Freq. Absoluta Freq. Ab. Ac. Freq. Relativa Freq. Rel. Ac.
Sim, já teve um familiar que foi cremado
Sim, já ouviu falar de alguém que foi
cremado
Não, nunca conheceu alguém que foi
cremado
Não, nunca ouviu falar de alguém que foi
cremado
Não sabem

20

20

10%

10%

55

75

27%

37%

77

152

38%

75%

40

192

20%

94%

12

204

6%

100%.

204

0%

100%

Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Dos entrevistados, observou-se que 38% nunca conheceram alguém que tenha sido
cremado, 27% afirmaram ter ouvido falar de alguém que foi cremado, 10% já tiveram um
familiar que foi cremado e os 20% restantes nunca ouviram falar de alguém que foi cremado
ou não sabem. O gráfico abaixo ilustra claramente estas proporções:

• Sim, já

teve um familiar
que foi cremado

Ei Sim, já ouviu falar de
alguém que foi cremado
o Não, nunca conheceu
alguém que foi cremado
• Não, nunca ouviu falar de
alguém que foi cremado
Não sabem
• Não responderam

ouviu falar de alguém que foi cremado
Fonte: Dados primários, 2007.
Gráfico 15: .16 conheceu ou
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Questão 16: Você sabe quanto custa um terreno num cemitério particular da Regido
Metropolitana de Florianópolis?
Tabela 16: Sabe o custo de um terreno num cemitério particular da Região
Metropolitana de Florianópolis
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

35

35

17%

17%

169

204

83%

100%

0

204

0%

100%

Sim
Não
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Quando questionados a respeito do custo de um terreno em urn cemitério particular da
Região Metropolitana de Florianópolis, a maioria (83%) afirma desconhecer este aspecto
como pode ser percebido através do gráfico que segue.

Gráfico 16: Sabe o custo de um terreno num cemitério particular da RegiAo Metropolitana de Florianópolis
Fonte: Dados primários, 2007.

,
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Questão 17: Você acha que uma cerimônia de cremação custa mais caro que a aquisição de
um terreno em um cemitério PARTICULAR de Florianópolis?
Tabela 17: Acha que a cerimônia de cremação custa mais caro que um terreno em
cemitério particular
Freq. Absoluta Freq. Ab. Ac. Freq. Relativa Freq. Rel. Ac.
Têm certeza que custa mais caro
Acredita que custa mais caro
Acredita que custa mais barato
Têm certeza que custa mais barato
Não têm a menor idéia
Não responderam
Total

23

23

11%

11%

66

89

33%

44%

40

129

20%

63%

14

143

7%

70%

52

195

25%

96%

9

204

4%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Com relação à diferença de preço de um terreno em um cemitério particular e a
cerimônia de cremação, 33% acredita que a cremação possui um custo mais elevado, 11%
dizem ter certeza que custa mais caro, já 27% acredita ou tem certeza que um terreno custa
mais barato e os 29% restantes não tem a menor idéia ou não responderam, como demonstra o
gráfico que segue.

• Tem certeza que custa mais

caro
Acredita que custa mais caro
OAcredita que custa mais

barato
• Têm certeza que custa mais

barato
▪ Não tem a menor ideia
• Não responderam

Gráfico 17: Acha que a cerimônia de cremação custa mais caro que um terreno em cemitério particular
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 18: Quanto você acha que custa, em média, uma cerimônia de cremação?
Tabela 18: Quanto acha que custa uma cerimônia de
cremação
Freq. Absoluta Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa Freq. Rel. Ac.

Até R$ 1.000,00

24

24

12%

12%

Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00

43

67

21%

33%

Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00

56

123

27%

60%

Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00

32

155

16%

76%

49

204

24%

100%

0

204

0%

100%

Mais de R$ 4.000,00

Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Com relação ao custo de uma cerimônia de cremação, os respondentes possuem

opiniões divididas. Dos entrevistados, 27% acredita custar entre E$ 2.001,00 e R$ 3.000,00,
24% acha que custa mais de R$ 4.000,00 e 21% acredita que custa entre R$ 1.001,00 e R$
2.000,00, como pode ser visto no gráfico abaixo.
0%

24%

12%
lia Até R$ 1 000 00
Entre E$ 1.001,00 e
R$ 2.000,00
O Entre E$ 2.001.00 e
R$ 3.000,00
E Entre E$ 3.001,00 e
R$ 4.000,00

16%

g Mais de R$ 4.000,00

21%
▪ Não responderam

27%

Gráfico 18: Quanto acha que custa uma cerimônia de cremação
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 19: Das cidades a seguir, qual você acha que é a mais próxima de Florianópolis a
possuir crematório?
Tabela 19: Das cidades a seguir, qual acha que é a mais próxima a possuir crematório
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

35

35

17%

17%

104

139

51%

68%

21

160

10%

78%

43

203

21%

100%

1

204

0%

100%

Sao Paulo/SP
Curitiba/PR
Porto Alegre/RS
Balneário Camboriú/SC
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

No que diz respeito à cidade mais próxima a possuir um crematório, 51% acha que é
em Curitiba o restante das opiniões se divide entre São Paulo, Porto Alegre e Balneário
Camboriú, sendo que este último foi inaugurado 6 meses após a realização da pesquisa. Os
dados podem ser melhor visualizados no gráfico que segue:

Li Sao Paulo/SP

10%

o Curitiba/PR
El Porto Alegre/RS

Balneário CambonO/SC
Não responderam

52%
Greco 19: Das cidades a seguir, qual acha que é a mais próxima a possuir crematório

Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 20: Existe algum preconceito por ser cremado (a)?
Tabela 20: Existe algum preconceito por ser cremado (a)
Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

28

28

14%

14%

176

204

86%

100%

0

204

0%

100%

Sim

Não
Não responderam
Total

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Quando questionados quanto ao preconceito em ser cremado, a maioria (86%) afirmou
não possuir nenhum tipo de preconceito e, apenas 14% admitiu ter preconceito como mostra o
gráfico abaixo.

Gráfico 20: Existe algum preconceito por ser cremado
Fonte: Dados primários, 2007.
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Questão 21: Você acha que a Região Metropolitana de Florianópolis deveria ter um
crematório?

Tabela 21: Acha que a Região Metropolitana de Florianópolis deveria ter um crematório

Sim

Não
Não responderam
Total

Freq. Absoluta

Freq. Ab. Ac.

Freq. Relativa

Freq. Rel. Ac.

179

179

88%

88%

24

203

12%

100%

1

204

0%

100%

204

100%

Fonte: Dados primários, 2007.

Dos entrevistados, a grande maioria, 88% acredita que a Região Metropolitana de
Florianópolis deveria possuir um crematório

e apenas 12% acham que não é necessário, como

pode ser visualizado no gráfico na seqüência.

LI Sim
13 NA()

88%

uratico 21. Acne que a Kegtao metropolitana ae r ionanopons deveria ter um crematório
Fonte: Dados primários, 2007.

Não responderam
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4.3

0 Negócio
Os principais aspectos relacionados à estrutura, á organização e aos objetivos do

Crematório, bem como sua missão, planejamento estratégico, estrutura organizacional, equipe
de dirigentes, plano de operações, parcerias e responsabilidade sócio-ambiental serão
apresentados a seguir.

4.3.1

Missão
A missão do Crematório está focada em três pilares principais, a saber:
a) Proporcionar uma solução ecologicamente correta à superlotação dos cemitérios da
Região Metropolitana de Florianópolis;
b) Buscar a modalidade de energia mais limpa existente no mercado para utilização
como fonte de alimentação dos fornos;
c) Oferecer uma alternativa para satisfazer a necessidade da população que tem
preferência pelo método da cremação;
O público-alvo é constituído por pessoas de qualquer idade que se preocupem com a

questão ambiental e com o destino final de seu corpo ou de seu familiar após a morte.

4.3.2

Planejamento estratégico

Primeiramente o Crematório, que estará inserido no restrito mercado de serviços
funerários, terá como principal atividade apenas a prática de cremação de cadáveres e
incineração de restos mortais. Assim, seu foco será a oferta de serviços para as famílias
enlutadas que optarem pelo método, de modo a dar atendimento a urna necessidade
indesejada, porém inevitável e inerente ao ser humano. Pretende ser visto como uma empresa
preocupada com a recuperação do meio ambiente e com o conforto das famílias que passam
por um momento dificil de perda de um ente querido.
0 principal objetivo do Crematório Fenix é o de conquistar o mercado de cremação da
Região Metropolitana de Florianópolis e regiões sul e oeste do estado de Santa Catarina,
evitando que os corpos a serem cremados, bem como familiares e amigos, tenham que ser
transportados até outras cidades que possuam crematório, como Curitiba/PR ou Porto
Alegre/RS, e desde o inicio do segundo semestre de 2007, até Balneário Camboriú/SC. Para
que este mercado possa ser conquistado, a empresa deverá utilizar-se de estratégias para
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divulgar a opção existente no município, focando o aspecto ambiental e a proximidade para
locomoção e transporte, além da divulgação dos planos de aquisição antecipada em parcelas,
buscando destacar a questão da vantagem financeira em relação ao custo de um terreno em
cemitério particular.
As principais estratégias para alcançar tal situação serão: a apresentação do produto
em hospitais e igrejas, publicidade em outdoors, lista telefônica, jornais de grande circulação,
distribuição de panfletos em pontos estratégicos diversos, além de divulgação em rádio e
televisão.
O Crematório pretende ter sua sede em localização adequada ao ramo de serviço,
dotada de vegetação e belezas naturais abundantes, como meio de transmitir paz e
tranqüilidade aos familiares e amigos que estarão atravessando por um momento de perda
muito dificil e delicado em suas vidas. Para auxiliar nesta questão a empresa deverá
disponibilizar atendimento psicológico especializado para os familiares e amigos que
desejarem ou necessitarem de auxilio.
0 crescimento da empresa sera rigorosamente planejado, levando em conta a sua
estrutura e preparo para enfrentar desafios maiores, Assim, considera-se a possibilidade de
aumento de demanda com o passar dos anos, à medida que o método for ser tornando mais
popular, o que pode gerar a necessidade de ampliação das instalações fisicas, bem como
aquisição de mais fornos e equipamentos cada vez mais modernos.
Também há previsão de oferecer serviços agregados como floricultura, lanchonete,
hospedagem, etc, podendo estes serviços ser terceirizados ou oferecida locação de estrutura
anexa para estas atividades.
A situação financeira deverá se manter sempre saudável, com controles precisos sobre
o fluxo de caixa, cujo superávit será a base para alavancar o crescimento da empresa. Durante
e após a sua consolidação, que se espera alcançar em dois anos, o Crematório buscará oferecer
o processo de cremação simples a um custo reduzido e subsidiado para pessoas carentes, a
partir de parceria firmada com a Prefeitura Municipal.
4.3.3

Estrutura Organizacional

0 regime jurídico do Crematório será de sociedade por cotas de responsabilidade
limitada. A empresa estará sujeita à inspeção da Vigilancia Sanitária do município,
obedecendo todas as normas e padrões exigidos pela legislação existente, que será
apresentada no tópico de aspectos jurídico-legais.
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A estrutura da empresa sera simples por se tratar de uma pequena empresa ainda em
fase de adaptação ao mercado. No inicio das atividades a proprietária será a responsável pela
area administrativa da empresa, tendo a ajuda de uma assistente par tal tarefa.
O Crematório terá sede própria, instalada em uma construção de aproximadamente
400 metros quadrados, cuja perspectiva frontal, e plantas baixas dos pisos superior e térreo
podem ser observadas no Anexo E deste estudo. A construção deverá contar com água
abundante, energia elétrica, circulação adequada de ar e as seguintes condições higiênicosanitárias:
a) deve se situar em local que tenha boa capacidade de estacionamento e esteja
próximo a rodovias de fácil acesso;
b) piso impermeabilizado e revestido de cerâmica de fácil conservação e limpeza;
c) paredes e divisórias cobertas com cerâmicas de fácil lavagem e higienização;
d) teto com laje em todas as dependências, revestido de pintura clara, que permita
lavagem e higienização, com rebaixamento em gesso para proporcionar um
melhor acabamento;
e) a sala do forno deve se localizar na parte posterior da obra, em Area restrita
com acesso somente a funcionários, apesar de não gerar odores indesejáveis
e/ou poluição de qualquer natureza.
0 fluxo de serviço abrangerá as seguintes etapas:
a) Recebimento do caixão com o corpo;
b) Transporte do caixão até o local da cerimônia;
c) Deslocamento do caixão da sala de cerimônia para a sala do forno;
d) Retirada de materiais que não devem ser incinerados (vidros, metais, acrílicos);
e) Introdução do caixão no forno;
1) Processo de cremação (incineração) com duração aproximada de duas horas;
g) Processo de resfriamento do forno;
h) Retirada dos ossos que não foram incinerados por completo;
i) Trituração dos restos de ossos;
j)

Recolhimento das "cinzas" (restos de ossos triturados);

k) Acomodação das cinzas em urna escolhida pela família;
1) Entrega da urna aos familiares que desejarem retirá-la do local; ou
m) Acomodação da urna em espaço locado pela família no columbatório do
crematório.
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4.3.4

Equipe de Dirigentes
Inicialmente, o Crematório sera dirigido por apenas uma pessoa, que será a própria

criadora do negócio, Adriane Regina Brock. Formanda em Administração pela Universidade
Federal de Santa Catarina, Adriane tem perfil empreendedor e significativo conhecimento
sobre a Area em que a empresa irá atuar. Vem adquirindo conhecimento ao longo de dois anos
de estudo focado no negócio, embasado por pesquisas bibliográficas, consultas A internet,
visita a dois crematórios existentes no Paraná, alimentado pela constante aspiração em ter um
negócio próprio, exclusivo e que possa contribuir de maneira significativa com o meio
ambiente.
Além de responsabilidade nas decisões e rumos do Crematório, Adriane trabalhará no
dia-a-dia cuidando minuciosamente da parte administrativa, contando com o auxilio de uma
assistente administrativa. A parte fiscal será desempenhada por contador terceirizado, que já
realiza trabalhos para a empresa, tratando das questões de legais como registro do CNPJ

e

contrato na Junta Comercial de Santa Catarina. Mais tarde, com a consolidação da empresa, as
tarefas poderão ser delegadas a novos colaboradores conforme a necessidade apresentada pela
demanda.
4.3.5

Plano de Operações
A empresa terá uma estrutura hierárquica simples, composta pela Diretora, pela

assistente administrativa e pela Area de produção. No inicio das operações a Diretora
acumulará as funções principais, que devem ser delegadas gradativamente A Area
administrativa no processo de desenvolvimento do Crematório. Essa centralização de funções,
além de visar a redução do custo operacional, permitirá que a Diretora adquira experiência de
gestão e se prepare para o crescimento da empresa.
Com uma estrutura organizacional simplificada, o Crematório irá se preocupar em
implantar, desde o inicio, sistemas de controle informatizados nas Areas de contabilidade,
contas a pagar e receber, faturamento e estoque.
Como sell pioneira na região metropolitana, a empresa não terá desvantagens em
relação A concorrência no que diz respeito A tecnologia de processo, estando apta a competir
de igual para igual no mercado.
No que diz respeito A força de vendas o Crematório optou, no inicio das atividades,
por utilizar a venda dos pacotes de serviços de cremação A vista ou planos de cremação
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antecipados, que serão chamados de pianos previdencidrios e poderão ser pagos em 12 ou 24
vezes.
O Crematório utilizará preferencialmente a contratação direta de seus funcionários,
destacando o interesse em oferecer todos os beneficios previstos em lei, além de comissões
sobre as vendas, no caso dos vendedores. Ate mesmo para a limpeza deverá haver uma
funcionária contratada como efetiva pela empresa.
Deverá ser construido um anexo A estrutura do crematório, onde terá, espaço para
residência do agente de cremação, que deverá permanecer sempre no local, bem como para a
pessoa responsável pela limpeza.
4.3.6 Parcerias
Devido ao alto valor do investimento inicial, para que o projeto do Crematório possa
ser viabilizado sera necessário estabelecer parceria com uma das Prefeituras Municipais da
Região estudada, junto A qual o Crematório irá buscar incentivo fiscal e outros auxílios, como
a disponibilização de um terreno para a construção do empreendimento. Em contrapartida, o
Crematório poderá oferecer serviços sociais, como cremação de indigentes e descontos para
pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.
Esta parceria, se consolidada, proporcionará uma redução de mais de 30% no valor
total do investimento, uma vez que o terreno é o item de maior custo no montante do
investimento inicial. A Prefeitura, por sua vez, será beneficiada com uma solução para a
superlotação dos cemitérios, destacando-se entre uma das poucas cidades do Brasil a oferecer
este tipo de serviço moderno e ecologicamente correto A sua população.
4.3.7

Responsabilidade sócio-ambiental

O Crematório terá um constante e profundo comprometimento com a preservação do
meio ambiente, sendo que esta é uma das principais diretrizes de sua criação. Por isso utilizará
somente tecnologias não poluentes e exigirá de seus fornecedores a mesma conduta.
0 grande diferencial do Crematório Fenix será o interesse e a constante busca pela
utilização do tipo de energia mais limpa existente no mercado, como fonte de alimentação do
form, visando evitar o uso de combustíveis fósseis, considerados prejudiciais ao meioambiente, mesmo em condições de baixa emissão, como é o caso das chaminés dos fomos de

cremação.
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A maioria dos modelos de fornos fabricados atualmente utiliza como GLP (gas
liquefeito de petróleo — o popular gas de cozinha). Alguns modelos já permitem ser
alimentado tanto por GLP quanto por GN (gas natural), sendo que este último é o combustível
reconhecidamente menos poluente dentre os dois, conforme apresentado no item 2.1.3.
Este fator seria determinante para a escolha do tipo de forno a ser adquirido, que
utilizasse GN, como uma forma de estar cumprindo o seu compromisso com o meio ambiente,
até o surgimento de uma nova forma de energia considerada mais limpa.
Ocorre que o meio de distribuição do GLP dá-se pelo método tradicional de entrega
por meio de botijões que são levados pelos caminhões das empresas distribuidoras de gás,
sendo armazenados e repostos sempre que necessário, sendo assim o meio de menor custo
existente. Enquanto o GN é distribuído através de dutos subterrâneos que tem de ser
interligados A rede que abastece outros pontos, necessitando uma ampliação na rede para que
o gas chegue até o ponto desejado, como no caso do crematório.
Isso aumentaria o custo de implantação, apesar de, em longo prazo, tornar o valor de
reabastecimento menor do que no caso do GLP, pois o GN é o combustível mais barato de
todos, segundo a Gas Brasil (2007), custando em média R$ 0,58/m 3 .
As urnas serão preferencialmente confeccionadas por artistas e/ou artesãos da região,
com orientação de utilização de matérias-primas provenientes de fontes renováveis

e

biodegradáveis.

4.4

Plano de Marketing

Primeiramente sera analisado o mercado em que o Crematório it'd atuar, e em seguida,
quais as estratégias de marketing que a empresa deverá adotar para alcançar os objetivos
mercadológicos estabelecidos.
4.4.1 Análise de Mercado
A análise de mercado do Crematório foi feita com base em fontes primarias (pesquisas
com o consumidor final e com representantes) e secundárias (principalmente através da
interne°.
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4.4.1.1 Setor

0 setor no qual o Crematório será implantado ainda não apresenta muita concorrência.
Apesar disto, o preço e a qualidade dos serviços são fatores fundamentais para o sucesso.
Neste mercado onde seus principais concorrentes são os cemitérios, existe a vantagem de
apesar de serem serviços análogos, o serviço de sepultamento oferecido pelos cemitérios ser
considerado um método agressivo ao meio ambiente, sendo alvo de criticas e preocupação
constante principalmente dos profissionais da area ambiental, que identificam na maioria dos
cemitérios, além da superlotação, vazamento de líquidos humorosos poluentes ao lençol
freático e As águas superficiais, provocando constantes riscos A saúde.
Estas criticas favorecem a aceitabilidade pelo método da cremação, criando
consciência nas pessoas, sugerindo e facilitando a escolha pelo método.
A empreendedora vê nessas situações um nicho de mercado, pois pretende associar a
imagem do seu serviço a uma alternativa ecologicamente correta e adequada h evolução do
crescimento demográfico das grandes cidades.
Entre as principais ameaças ao Crematório estão: grande dispersão do público-alvo;
dependência de licitação (concorrência pública) para implantação; altas taxas de juros,
encarecendo o crédito.
Entre as oportunidades identificadas neste ramo de negócio destacam-se: inexistência
de crematório na região; situação crescente de superlotação dos cemitérios públicos da regido
(vide tabela 22); preço alto em cemitério particular tipo parque (único que ainda possui vagas,
a um preço médio de R$ 5.500,00); crescimento da aceitabilidade pelo método no Brasil.
Portanto, considerando todos os fatores acima, fica comprovada a necessidade de se
estabelecer uma alternativa que possa reduzir ou sanar os problemas gerados em conseqüência
da escassez de área. Além disso, possibilitar As pessoas uma previsão e provisão de toda a
assistência necessária ao momento de passamento que a todos atingirá, inclusive destacando e
considerando que o custo da cremação é relativamente menor do que o custo de um
sepultamento tradicional, conforme tabela que segue:
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Tabela 22: Valores Médios, Capacidade e Ocupação Atual dos principais cemitérios da
Região Metropolitana de Florianópolis — 2007.
Cemitério
Município
Valor Médio Capacidade Ocupação
(Terrenos)
Atual
Parque Jardim da Paz

Florianópolis

São Francisco de Assis
(Itacorubi)

Florianópolis

Sao Cristóvão (Coqueiros)
Barreiros

R$ 5.475,00

6.000

3.200

R$ 280,00

57.000

56.615

Florianópolis

R$ 698,00

4.752

Esgotado

Sao José

R$ 390,00

4.000

Esgotado

Fonte: Levantamento via telefone pela autora, 2007.

4.4.1.2 Clientes
Nos estudos de mercado feitos para subsidiar este Plano de Negócio, foi realizada
pesquisa mercadológica com a população da Região Metropolitana de Florianópolis, junto ao
consumidor final, conforme apresentado no capitulo 2.
Os resultados mostraram um ambiente altamente favorável à implantação do
Crematório na regido, já que foi possível identificar um significativo grau de aceitabilidade
por parte população entrevistada.
A partir da realização da pesquisa mercadológica foi possível verificar e identificar
diversos aspectos relacionados aos objetivos do negócio, que permitiram embasar e estimular
o desenvolvimento do projeto apresentado, apontando as principais inferências obtidas a partir
dos dados coletados na pesquisa e diagnosticados na análise.
Assim, foi possível a identificação do perfil sócio-econômico da amostra consultada,
onde se pôde verificar a configuração que segue:
a)

A distribuição de renda dos pesquisados ocorreu de maneira bastante
equilibrada, onde se pode observar uma freqüência semelhante em todas as
faixas de renda, num mínimo de 17%, dos que têm renda de até R$ 1.000,00,
chegando ao máximo de 22% dos que têm renda entre R$ 1.001,00 e R$
2.000,00. Do total de pessoas que desejam ser cremadas, 30,2% têm renda
acima de R$ 4.000,00. 0 restante das pessoas que tam esta preferênci a . está
dividido de maneira bastante equilibrada entre as demais faixas de renda.

b)

A média de idades ficou bastante variada, abordando pessoas de diversas faixas
etárias. Pode-se observar que a moda ficou ern 39%, relativa a pessoas com
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idade entre 21 e 30 anos. A grande maioria dos entrevistados, 92%, está
compreendida entre pessoas até 50 anos de idade.
c)

0 estado civil dos entrevistados concentrou-se principalmente entre pessoas
solteiras (43%) e casadas (42%), sendo que estas duas categorias juntas
dominaram 85% do total de pesquisados.

d)

Do total de pessoas entrevistadas, com relação A profissão, a maior
participação deu-se entre funcionários de empresas de economia mista (24%),
seguida de parcela semelhante ocupada por funcionários de empresas privadas
(20%). Os estudantes representaram uma fatia de 15% do total.

e)

A escolaridade dos entrevistados também apareceu muito diversificada,
abordando pessoas das mais variadas formações. Pode-se observar um
predomínio do ensino superior, acumulando 65% do total dos entrevistados,
sendo que 35 % deles já com o ensino superior concluído.

Para analisar se o perfil cultural exerce influência na utilização dos serviços de um
crematório pela população, foi possível, a partir dos dados coletados, chegar As seguintes
conclusões:
a)

No aspecto religioso, a maioria dos pesquisados (67%) pertencem A religião
católica. Dos católicos, 45% desejam ser cremados, enquanto 12% querem ser
sepultados e 42,3% ainda não sabem ou não responderam.

b)

Dos 204 entrevistados, 23 são evangélicos, dos quais apenas 3 (13%) querem
ser cremados enquanto 8 (34,8%) afirmam querer ser sepultados.

c)

A religião judaica está representada por apenas 3 pessoas, equivalendo a 1,5%
do total da amostra.

d)

Os espiritas representam 13,7% dos pesquisados. Do total deles, 53,6%
desejam ser cremados e 14,3% querem ser sepultados.

e)

Os demais - outras religiões e ateus - compreendem 6,4% dos entrevistados e
destes, a preferência por cremação fica em 30,8%.

Quanto A instalação fisica essencial em um crematório, a maioria das opiniões (88%)
se divide entre o columbatório, a capela e a sala de cerimônia, enquanto o jardim e a sala de
repouso foram considerados como secundários pela maioria.
Com relação à importância da localização e proximidade na regido para este tipo de
serviço, 66% acham importante ou muito importante este aspecto, enquanto o restante dos
entrevistados possui opiniões diversas, divididas de maneira equilibrada.
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Para verificar o grau de conhecimento dos custos da cremação por parte da população
a autora questionou os entrevistados sob vários ângulos, obtendo as seguintes conclusões:
a)

Quando questionados a respeito do custo de um terreno em um cemitério
particular da Região Metropolitana de Florianópolis, a maioria (83%) afirma
desconhecer os valores.

b)

Com relação à diferença de preço entre a aquisição de um terreno em cemitério
particular e a cerimônia de cremação, 33% acreditam que a cremação possui
custo mais elevado, 11% dizem ter certeza de que custa mais caro, 27%
acreditam ou tem certeza que um terreno custa mais barato e os 29% restantes
não tem a menor idéia ou não responderam.

c)

Sobre os custos de uma cerimônia de cremação, os respondentes possuem
opiniões divididas. Dos entrevistados, 27% acredita custar entre E$ 2.001,00 e
R$ 3.000,00, 24% acha que custa mais de R$ 4.000,00 e 21% acredita que
custa entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00.

Do total de entrevistados que já pensaram na questão de ser cremado ou sepultado
quando morrer, as opiniões demonstraram-se da seguinte maneira:
a)

A maioria demonstra preferência pela cremação (42%).

b)

Apenas 16% afirmam querer o método de sepultamento, um número
significativamente baixo considerando a tradição que este método possui no
Brasil.

c)

Os demais pesquisados (42%) ainda não sabem qual sua preferencia ou não
responderam.

A informação de que a decomposição dos corpos que são enterrados libera
microorganismos que contaminam o meio ambiente, principalmente a água, é um fator
preocupante e de extrema relevância, que vem convergir com a alternativa de cremação,
considerada um método ecologicamente correto. Neste aspecto pode-se observar que
aproximadamente metade da população da amostra (49%) já detinha conhecimento sobre esta
questão.
Dos entrevistados 88% acreditam que a Região Metropolitana de Florianópolis deveria
possuir um crematório e apenas 12% acham que esta necessidade não se faz evidente.
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4.4.1.3 Concorrentes

Com relação à concorrência, o estudo indicou que existe somente um concorrente
direto na regido, uma vez que de maneira geral, o cemitério Parque Jardim da Paz, localizado
na SC-401 em Florianópolis é o único empreendimento particular do ramo funerário, podendo
disputar clientes com o Crematório.
Em julho de 2007 inaugurou um crematório na cidade de Balneário Camboriú/SC,
sendo atualmente o crematório mais próximo da Regido Metropolitana de Florianópolis, que
em conseqüência seria o maior concorrente do Crematório Fênix Ltda. Existem crematórios
nas outras capitais do sul do Brasil — 2 (dois) na região metropolitana de Curitiba/PR e 4
(quatro) na região de Porto Alegre — onde a distância e o custo relacionado ao transporte
tornam a concorrência prejudicada em relação a um Crematório instalado em Florianópolis.
4.4.1.4 Fornecedores

A analise dos fornecedores indicou que os esforços de compra deverão se concentrar
na aquisição do forno e dos demais equipamentos essenciais ao processo de cremação, além
das urnas que devem proporcionar grande diversidade de tipos para escolha de clientes com
preferências de todos os estilos, pois os demais itens são facilmente encontrados e apresentam
variações mínimas no preço. Assim, foram identificados alguns fornecedores de fornos, para

verificação e comparação de preço e qualidade dos produtos oferecidos.
Feitas as consultas por e-mail e telefone, percebeu-se uma grande diferença entre os
valores dos fornos, demonstrando uma variação de quase 100% entre um forno de fabricação
nacional e um de fabricação argentina, sendo que o segundo apresenta vantagem evidente ao
oferecer um forno com as mesmas especificações do nacional, pela metade do prego.
As cotações e orçamentos, enviados pelos representantes das indústrias de fornos no
Brasil, poderão ser visualizadas no Anexo E.
4.4.2

Estratégias de Marketing

4.4.2.1 Serviços

Um crematório é uma empresa que oferece essencialmente serviços de cremação,
entretanto, o Crematório Fenix Ltda deverá dispor de diversos produtos e serviços
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complementares ao serviço principal a fim de aumentar o valor agregado da empresa
buscando diferenciação e excelência na qualidade.
Os produtos (urnas) serão fornecidos pela empresa de acordo com o pacote de
serviço. Desta forma a empresa irá oferecer pacotes com vários produtos e serviços
combinados a fim de reduzir o preço cobrado individualmente e incentivar a contratação de
vários serviços.
A demanda para este tipo de serviço encontra-se em plena ascensão, alimentada pelo
aspecto da superlotação dos cemitérios bem como pela preferência das pessoas que não
querem ser sepultadas (enterradas) e que desejam que suas cinzas sejam espalhadas em algum
lugar especial, muitas até deixando expresso aos familiares o desejo de que seus restos sejam
lançados ao mar.
0 serviço de cremação já existe no mercado há muitos anos e sua aceitabilidade tem
aumentado a cada ano, porém, até pouco tempo, não era oferecido no estado de Santa
Catarina, e ainda não é oferecido na região da capital, diferentemente dos outros estados do
sul do pais, que possuem dois ou mais crematórios na regido metropolitana de suas capitais.
0 processo de cremação só pode ocorrer após o período de 24 horas da confirmação
do óbito, quando o corpo é levado ao forno (com caixão), apenas sendo retiradas as alças e os
detalhes de metal e vidro. A temperatura dos fornos pode chegar a 1000 graus centígrados,
podendo alcançar, em alguns fornos, até 1400 graus, calor que faz com que o cadaver entre
imediatamente em combustão. 0 calor ambiente destrói os tecidos corporais, sem ação direta
da chama, sendo o corpo desagregado por autocombustão. A operação do forno dura de uma a
duas horas, e depois deste período deve-se aguardar o esfriamento do forno, ern torno de mais
duas horas, para o recolhimento dos ossos restantes (que serão pulverizados no triturador),
resultando em aproximadamente de 1 a 4 kg de cinzas. Estas são transferidas para uma urna,
que é lacrada e entregue à família.
No Crematório Fenix serão oferecidos alguns serviços agregados à cremação, que
conforme o nível de especialização e materiais utilizados terão um preço diferenciado. Desta
maneira, haverá três modalidades de pacotes de cremação (com planos antecipados
equivalentes):
a) Cremação Standard: Serviço de cremação + uma básica de madeira branca.
b) Cremação Luxo: Serviço de cremação + urna Luxo (diversos modelos) +
cerimônia básica;
c) Cremação VIP: Serviço de cremação + urna Luxo + cerimônia + chuva de pétalas
de rosa + cerimônia especial (de acordo com a religião do falecido).
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0 nome fantasia escolhido é Crematório Fênix e a logomarca será o desenho de uma
ave com penas vermelhas e douradas nos moldes descritos pela mitologia.
Segundo a Wikipédia (2007) a fênix ou fénix (em grego: yo vi4;, transcrição: foinix)
é um pássaro da mitologia grega que quando morria entrava em auto-combustão e passado
algum tempo renascia das próprias cinzas.
A fênix, o mais belo de todos os animais fabulosos, simbolizava a esperança e a
continuidade da vida após a morte. Revestida de penas vermelhas e douradas, as cores do Sol
nascente, possuía uma voz melodiosa que se tornava triste quando a morte se aproximava.
A crença na ave lendária que renasce das próprias cinzas existiu em vários povos da
antiguidade como gregos, egípcios e chineses. Em todas as mitologias o significado é
preservado: a perpetuação, a ressurreição, a esperança que nunca têm fim.
Para os gregos, a fênix por vezes estava ligada ao deus Hermes e é representada em
muitos templos antigos. HA um paralelo da fênix com o Sol, que morre todos os dias no
horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do
renascimento da natureza.
Os egípcios a tinham por Benu e estava sempre relacionada à estrela S6tis, ou estrela
de cinco pontas, estrela flamejante, que é pintada ao seu lado.
Na China antiga a fênix foi representada como uma ave maravilhosa e transformada
em símbolo da felicidade, da virtude e da inteligência. Na sua plumagem, brilham cinco cores
sagradas.
No inicio da era Cristã esta ave fabulosa foi símbolo do renascimento e da
ressurreição. Neste sentido, ela simboliza o Cristo ou o Iniciado, recebendo uma segunda
vida, em troca daquela que sacrificou pela humanidade.

4.4.2.2 Prep
Segundo Dornelas (2004), deve-se estudar o preço que será cobrado por seu
produto/serviço e estabelecer o preço considerando estimativas de vendas, custos, lucro
esperado e preços cobrados pela concorrência.
Para a determinação do preço da cremação foram considerados os preços praticados
pelos concorrentes, especialmente pelos crematórios de Curitiba, a fim de garantir uma
margem competitiva e desmistificar o fato constatado na pesquisa de mercado, de que
cremação é um serviço caro e inacessível à maioria da população.
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De acordo com estes dados, o preço cobrado pela cremação deverá variar entre R$
2.000,00 e R$ 5.000,00, dependendo dos serviços solicitados, do modelo de urna escolhido e
do tipo de cerimônia. Deste modo, manter-se-á uma equivalência com a média dos valores
cobrados por um serviço de sepultamento pelos concorrentes (cemitérios particulares) da
região. Assim, o preço dos pacotes ficará distribuído da seguinte maneira:
a) Cremação Standard = R$ 2.000,00;
b) Cremação Luxo = R$ 3.500,00
c) Cremação VIP = R$ 5.000,00
Além dos Pacotes de Cremação com pagamento A vista, o Crematório também
oferecerá planos previdencidrios com pagamento mensal.
Os planos terão os mesmos nomes e serviços dos pacotes, com a diferença de poderem
ser pagos antecipadamente com um pequeno desconto, em parcelas fixas, ficando distribuídos
da seguinte maneira:
a) Plano Standard = 24 vezes de R$ 80,00 (= R$ 1.920,00);
b) Plano Luxo = 24 vezes de R$ 140,00 (= R$ 3.360,00);
c) Plano VIP = 24 vezes de R$ 200,00 (=R$ 4.800,00).
0 pagamento das mensalidades dos planos deverá ser efetuado via boleto bancário e o
plano previdenciário poderá ser utilizado pelo contratante ou por qualquer pessoa que o
mesmo venha a indicar e transferir seu direito, como por exemplo, um familiar ou amigo.

4.4.2.3 Localização da empresa
E importante estabelecer a empresa num local estratégico. 0 ponto do estabelecimento
é fundamental para seu sucesso. Se for receber clientes ou vender diretamente ao consumidor,
o acesso deve ser fácil, a localização em vias movimentadas ou que facilitem a atração do
cliente. (DORNELAS, 2004, p. 18)
Com base nesses aspectos e numa possível parceria com a Prefeitura Municipal de
Florianópolis, projeta-se que o terreno sera situado As margens da rodovia SC 401, no bairro
Cacupé, em local adequado, bastante arborizado, com espaço suficiente para construir a obra
do Crematório e com viabilidade para expansões futuras. 0 terreno é localizado próximo aos
dois principais cemitérios da ilha de Florianópolis, em uma via de grande tráfego de veículos
que liga o centro da cidade ao norte da ilha, regido que vem apresentando um crescimento
acelerado nos últimos anos.
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4.4.2.4 Promoção e Publicidade
Com base nos objetivos e ações planejadas foi elaborado um plano de midia, com
duração indeterminada, objetivando a divulgação da marca e dos serviços prestados.
A divulgação do Crematório será feita inicialmente em toda a Região Metropolitana de
Florianópolis e conta com uma campanha publicitária junto à mídia eletrônica, televisiva e
impressa, as quais levarão ao conhecimento do público que chegou ao mercado da grande
Florianópolis um crematório com um serviço exclusivo e inédito até então, onde será possível,
além de realizar a cremação, prestar a última homenagem a um ente querido em local
exclusivo e agradável.
Os principais instrumentos de comunicação a serem utilizados estão citados a seguir:
a) Outdoor: é uma peça com alta visibilidade, o que irá contribuir para lançar a
marca no mercado. Estes instrumentos serão posicionados em locais estratégicos,
de grande fluxo de veículos e próximos a hospitais.
b) Site de internet: sera disponibilizado um site de interne no qual apresentadas
todas as características, sua missão, visão e valores, localização (como chegar),
além de uma descrição detalhada dos pacotes de serviços, um catálogo dos
modelos de urnas e os planos previdenciários que serão oferecidos, bem como
fotos dos locais onde podem ser realizadas as cerimônias.
c) Panfletos: São materiais impressos informativos com importante papel na
divulgação da empresa. Por meio deles serão repassadas as principais
informações referentes aos serviços oferecidos pelo crematório. Estes panfletos
serão distribuídos em pontos estratégicos como hospitais e funerárias da grande
Florianópolis.
As estratégias e diretrizes a serem seguidas pelo Crematório foram elaboradas com
base no perfil dos clientes, nos pontos fortes e fracos da concorrência, nas ameaças e nas
oportunidades do próprio mercado de atuação. Essas estratégias serão essenciais na conquista
do segmento para o qual o negócio esta direcionado e na divulgação dos serviços oferecidos.
4.4.2.5 Relacionamento com Clientes
Através de seus vendedores e atendentes, o Crematório manterá um canal sempre
aberto para sugestões e comentários, buscando sempre o feedback dos clientes.
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Além disso, oferecerá um serviço especializado com assistência humanizada para
atender As pessoas que necessitem de ajuda no processo de desligamento do ente ou amigo
falecido.

4.5

Aspectos Jurídico-Legais
Como a elaboração do Plano de Negócios sera para implantação de um crematório na

Região Metropolitana de Florianópolis, faz-se necessário analisar e considerar o que diz a
legislação em seus diversos âmbitos no que tange a este assunto.
Assim, com relação aos aspectos jurídico-legais, a implantação de crematórios em
Florianópolis e municípios vizinhos deve estar em conformidade com as seguintes Leis:
a) Lei Federal n.° 6.015 de 03 de dezembro de 1973;
b) Lei Estadual n.° 6.320 de 20 de dezembro de 1983 e Decreto Estadual 30.570
de 14 de outubro de 1986;
c) Lei Municipal n.° 1.784 de 21 de maio de 1981 e 6923/2006;
d) Legislações ambientais de âmbito municipal, estadual e federal.
Desta maneira, ao consultar o site Leis Municipais (2007) é possível ter acesso a toda
legislação do município de Florianópolis, que serviu de base para a orientação legal municipal
deste plano.
A lei que institui a pratica de cremação de cadáveres e incineração de restos mortais no
município de Florianópolis é a Lei no 1784/81, em que em seu Art. l° ela determina:
Fica o Executivo autorizado a instituir a pratica de cremação de cadáveres de
restos mortais, bem como a instalar, nos cemitérios ou em outros próprios
municípios, por si, pelo Serviço Funerário da Capital ou por terceiros,
através de concessão de serviços, fornos e incineradores destinados àqueles
fins.
Em janeiro de 2006, foi sancionada a Lei n° 6923 que vem estabelecer critérios para

concessão dos serviços funerários e as obrigações das empresas concessionárias de serviços
funerários. Esta lei vem ratificar a Lei 1784/81 em seu Art. 19, onde reza que:
Fica o poder Executivo autorizado a proceder Concorrência Pública para a
implantação e instalação de equipamento destinado a forno crematoria, nos
termos da Lei Municipal n° 1.784 de 1981, que institui a prática de
Cremação.
Parágrafo único. As custas decorrentes da elaboração da obra e dos
equipamentos ocorrerão por conta da própria vencedora.

82

A incineração de resíduos sólidos é instituída pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos divulgada no site da Camara dos Deputados (2007) através do Projeto Lei n° 203 de
1991 que decreta:

Artigo 1° - Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Só lidos e define
princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e
compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e o controle da
poluição, a proteção e a recuperação da qualidade do meio ambiente e a
promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos
ambientais no Brasil.
Este projeto de lei trata especificamente da incineração em crematórios em seu

capitulo XIV, Seção II, Subseção III:
Artigo 111 - A instalação de crematórios deve atender, além do
disposto para sistemas de incineração em geral, aos dispostos no Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Especiais e nas normas
regulamentadoras, sendo vedada a instalação em areas integrantes dos
complexos de saúde.
Parágrafo único — E vedada a utilização de crematórios para a
incineração de resíduos de qualquer natureza.
Artigo 112 - Todo sistema crematório deve ter, no mínimo, câmara
de combustão e câmara secundária para queima dos voláteis, cujas
condições de operação, limites e parâmetros técnicos de funcionamento
serão determinadas em normas regulamentadoras.
Artigo 113 - Os corpos, fetos ou as peps anatõmicas recebidos no
crematório deverão ser processados em conformidade com as normas
sanitárias especificas.
Artigo 114 - A urna funerária utilizada na câmara de combustão
ser
de papelão ou madeira, isenta de tratamento, pintura, adereços
deverá
plásticos e metálicos, à exceção dos casos em que urnas lacradas sejam
exigidas por questões de saúde pública ou emergência sanitária.
Artigo 115 - 0 sistema crematório não poderá iniciar sua operação
antes da realização do teste de queima, obedecidos os critérios fixados pela
autoridade ambiental competente.

4.6

Aspectos Financeiros

0 levantamento dos aspectos relacionados aos custos, despesas, receitas, vendas e
investimentos como um todo, foi elaborado a partir da coleta de dados e informações que se
deu através de pesquisas telefônicas, contatos via e-mail e pesquisas via Internet.
Após a coleta de todas as informações, com o auxilio de um simulador econômicofinanceiro de investimentos, adaptado e personalizado especialmente para este estudo, foi
possível elaborar planilhas de cálculos para melhor visualização e acompanhamento de todos
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os custos que decorrerão durante a implantação do empreendimento, bem como simular
estimativas de vendas, possibilidades de receitas, taxa de retorno do investimento, dentre
outras considerações relevantes para o estudo de viabilidade econômico-financeira do
negócio, amparando as decisões de investimento que deverão ser tomadas, bem como
servindo como ferramenta de apresentação para os possíveis investidores e parceiros que
tenham interesse em saber sobre os aspectos financeiros envolvidos no negócio.
Desta maneira, na seqüência serão apresentadas as principais planilhas desenvolvidas
para o estudo, cabendo ao leitor a análise e interpretação detalhada dos dados apresentados.
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4.6.1

Parâmetros Gerais

Tabela 23: Parâmetros Gerais
Investimento

SIMPLES Federal

Valor

Limite da Faixa (R$ acum/ano)

Periodo de Análise (anos)

10

Período de Implantação (meses) (max. 13)

Inferior

Aliquota

Superior

12

Data '0" do Projeto

junho-07

60.0H

90.000

Inicio da Operação

maio-08

90.11

120.000

Final da Ana lise

abril-18

120.01

240.000

240.01

360.000

5,80%

360.11

480.000

6,20%

480.00

600.000

6,60%

600.0

720.000

7,00%

720.01

840.000

7.40%

840.01

960.000

Expectariva Inflacionária

°A) / Ano

Inflação Anual

3,40%

Inflação Mensal

0,28%

Expectativa Inflacionária

/

Taxa de Desconto do Resíduo das Contas a Receber11Taxa de Desconto do Resíduo das Contas a Pagar

Impostos Municipais

'

ISS

Mês
0,50%
0,50%

Aliquota

5,00%

4,00%
5.00%
5,40%

7,80%
8,20%

960.11

1.080.000

1.080.01

1.200.000

1.200.01

1.320.000

9,00%

1.320.01

1.440.000

9,40%

1.440.01

1.560.000

9,80%

1.560.0/

1.680.000

10,20%

1.680.1•

1.800.000

10,60%

1.800.11

1.920.000

11,00%

8,60%

1.920.01

2.040.000

11,40%

2.040.0 1

2.160.000

11,80%

2.160.01

2.280.000

12,20%

2.280.01

2.400.000

12,60%

Limits Faiuramerio Anal
Fonte: Sebrae, 2007.

2.400.000

85

4.6.2

Obras Civis

Tabela 24: Obras Civis

TERRENOS, OBRAS CIVIS

Unid. Quant.

Custo
(R$fUnid.)

Custo Total
(R$)

._
1Terreno

m2

4.000

100

400.000

2Construgao

m2

427

750

319.875

ykrruamento e Jardinagem

vb

1

80.000

80.000

4

-

TOTAL

799.875

INSTALAÇÕES DE
INFRAESTRUTURA

Unid. Quant.

Custo
(12$/Unid.)

Custo Total
(R$)

lInfra Ar Condicionado

m2

427

40

17.060

Instalações GLP/GNV

vb

1

5.000

5.000

3

TOTAL

22.060

TOTAL TERRENO, OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES

821.935

4.6.3

Equipamentos

Tabela 25: Equipamentos
...;

Equipamentos

r,

Valor

C
Inclusive
ia
= Impostos

Frete
(R$)

(R$)

Custo de
Instalação
(R$)

Valor Total
(R$)

1Fomo Crematório

1

110.000

8.000

0

118.000

2Triturador de Ossos

1

5.000

300

0

5.300

3Carrinhos Transportadores

1

2.000

300

0

2.300

4Carnara Fria

1

15.000

-

0

15.000

5Equipamentos do Café

1

5.000

-

0

5.000

61Câmeras e Equipamentos de Segurança

1

10.000

10.000

7

TOTAL

155.600
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4.6.4

Outros Investimentos

Tabela 26: Outros Investimentos
Valor
Unitário
(R$)

Móveis e Equipamentos de
Escritório

Valor
Total
(R$)

1Micro Computadores/Rede

3

6.000

18.000

2Mobiliario Administração

1

3.300

3.300

3Mobilitrio Foyer

1

12.400

12.400

4•Mobiliario Cerimônias

1

16.520

16.520

5Mobiliario Columbario

1

5.760

5.760

Mobili á rio Café

1

13.770

13.770

7Mobiliario Capela

1

5.760

5.760

Mobiliário Copa

1

2.000

2.000

77.510

TOTAL

4.6.5

Materiais Aplicados

Tabela 27: Materiais Aplicados
item

1 Flores Luxo

Unidade

Custo
Unitário
Original
(R$/un)

Frete Unit.
(RS/un)

Custo
Unitário
Total (R$)

Período de
Atendimento
(meses)

Estoque de
Segurança
(ton)

Lote de
Compra

unid

15,00

1

16,00

1

50

100

2Flores Média

unid

12,00

1

13,00

1

50

100

3Flores Standard

)unid

9,00

1

10,00

1

50

100

4Pétalas de Rosa

unid

15,00

1

16,00

1

50

100

5Uma Standard

unid

30,00

1

31,00

2

50

100

sUma Luxo

,unid

50,00

1

51,00

2

50

100

Alma VIP

unid

70,00

1

71,00

2

50

100
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4.6.6 Pessoal Operacional
Tabela 28: Pessoal Operacional
Salário
1 3.
Funcionários Quant. Básico Férias
Salário
(R$)

lAgente de Cremagão

2

800

ZSupervisor
3Auxiliar de Limpeza

1

400

4
TOTAL

4.6.7

2.000

INSS FGTS

InsaOutros
lubri- Risco Benefidade
cos

Valor
Total
(RS)

1.157

89

67

-

81

40

-

80

-

-

-

-

-

-

-

44

33

-

41

20

-

40

-

-

-

-

-

-

-

222

167

203

100

,

200

578

2.892

Pessoal Administrativo

Tabela 29: Pessoal Administrativo

Pessoal
Administrativo

Funcionários
1Assistente Administrativa
2Estagibria
3

Salário
Décimo
IQuant. Básico Férias Terceiro

1.200
400

133
44

TOTAL

100
33

413
138

-

-

-

4
Sócios/Diretores
1 Diretora Geral
2
3
4
5

1

3.000

4.600

Insalu bridade

FGTS

Salário

(R$)

1
1

INSS

122
41

60
20

-

-

600

178

133

1.150

162

,

Risco

Outros
Benefícios

Valor
Total
(R$)

197
66

2.225

-

-

150

720

4.470

230

982

7.436

_
-

742
-
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Outros Custos Operacionais

4.6.8

Tabela 30: Outros Custos 0 eracionais
Serviços Terceirizados

Valor
Quant. Unidade Unitário
R$

1Contabilidade
Vigilância
3Intemet

12
12
12

R$/mês
R$/mês
R$/mês

Valor Anual (R$)

300
850
100

3.600
10.200
1.200

4
8
9
10

TOTAL
Valor
Quant. Unidade Unitário
R

Outros

1Material de Expediente
' gua

12
12
12
12

LIZ

4Teleione
5
8

R$/mês
R$/mês
R$/mês
R$/mês

Valor Anual (R$)

100
80
150
80

1200
.
960
1.800
960
_.
-

_
-

9

10
TOTAL

4.6.9

4.920

Capacidade de Vendas

Tabela 31: Capacidade de Vendas
Utilização da
Capacidade

Sazonalidade Aluguel Columbário Aluguéis Outros

Utilização

Mes

Ano

25%
50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Janeiro
Fevereiro
Mar.
Abril
Maio
Junho
Julho
Atosto
Setembro
Outubro
Novembro

%

Ano

8%

1
8%
2
8%
3
8%
4
8%
5
8%
6
8%
7
8%
8
8%
9
8%
10
8% Número de Umas

da
Capacidade

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
200

Utilização

Ano

da
Capacidade

Café

50%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.000
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Dezembro

I

8% Aluguel Médio R$1

25

Floricultura

I

1.000

4.6.10 Projeção de Vendas Anuais
Tabela 32: Projeção de Vendas Anuais
Vendas Anuais a 100% da Capacidade
Promoções

Serviço

1Cremagão Standard
2Cremagão Luxo
3Cremagão VIP
4

Unidade Quantidade
(anual)

Cerimônia
Cerimônia
Cerimônia

200,00
120,00
60,00

Prego de
Pauta

Valor Anual
das Vendas
(RS)

% das
Vendas

400.000
420.000
300.000
-

2.000,00
3.500,00
5.000,00

1.120.000

TOTAL VENDAS CREMAÇÃO

Pianos

1Previdência Standard
2Previdência Luxo
3Previdência VIP
4
TOTAL VENDA PLANOS
TOTAL VENDAS GERAL

Unidade

Plano
Plano
Plano

Quantidade
(anual)

100,00
60,00
30,00

Valor

1.920,00
3.360,00
4.800,00

Serviço Meses de Valor Anual
das Vendas
(RS)

Adquirido Anteci(1 a 10}
pagão

1
2
3

24
24
24
24

192.000
201.600
144.000
537.600
1.657.600
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4.6.11 Resumo da Análise
Tabela 33: Resumo da Análise

RECEITAS OPERACIONAIS

23.197.1 85,

Receita de Venda de Produtos
TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
Simples Federal
Simples Estadual
DESPESAS COM VENDAS
Comissões de Venda
Publicidade

23.197.165

12.622.470
12.622.470

3.162.810
2.002.951
1.159.858
1.159.858
695.915
463.943

1.688.829
1.057.706
631.123
631.123
378.674
252.449

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS (Nominal)

18.874,497

10.302.517

1.747.046
1.225.305
180.492
341.249
1.240.343
877.489
148.750
164.904
49.200

948.658
654.205
95.815
198.639
721.511
510.780
86.295
95.989
28.447

15.887.108

8.632.348

Obras Civis e Instalações de Infraestrutura

14.648

Equipamentos
Moveis Outros Investimentos
(-) Inventário Final de Estoques

53.200
52.527
23.339

503.556
108.671
67.691
8.283

12.923.426

6.951.291

CUSTOS DIRETOS
Custo das Mercadorias
Energia
Mão-de-Obra Direta
CUSTOS INDIRETOS
Pessoal Administrativo
Serviços Contratados
Manutenções
Outros Custos Administrativos

RESULTADO OPERACIONAL

FLUXO DE CAIXA

4.6.12 Indicadores de Resultado

Tabela 34: Indicadores de Resultado
Indicadores de Resultado
TIR ANUAL ANTES IR
TIR ANUAL
DESEMBOLSO MÁXIMO
MES DESEMBOLSO MAX.
MARGEM S/ RECEITAS

5,3275%
86,4242%
(1.008.904)
jun-08
68,49%
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4.6.13 Sensibilidade
Tabela 35: Sensibilidade
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4.6.14 Fluxo de Caixa Acumulado (Retorno do Investimento - Payback)
Gráfico 22: Fluxo de Caixa Acumulado
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da realização na análise-econômico financeira foi possível verificar que a real
remuneração do capital investido, considerando um cenário realista, deverá ser em torno de
68,49% a.a, o que representa uma taxa de retorno de investimento equivalente a
aproximadamente 5,33% a.m, superando a média de mercado, principalmente de
empreendimentos civis, que já têm uma das taxas consideradas entre as melhores do mercado
em geral. 0 levantamento de valores relativos aos custos com implantação e construção do
Crematório, considerando aquisição de terreno, móveis, forno, máquinas, equipamentos e
materiais, bem como obras civis e outros investimentos, deverá girar em torno de R$ 1 milhão
de reais.
Neste contexto fica evidente a importância do levantamento e caracterização de cada
um dos fatores indicados nos objetivos deste estudo, como: Custo das Construções, Custo dos
Equipamentos, Custos Operacionais, Número de Cremações e Preços dos Serviços, uma vez
que estes aspectos somados é que poderão subsidiar a indicar da viabilidade econômicofinanceira do empreendimento.
A avaliação do futuro empreendimento sob os pontos de vista mercadológico, técnico,
jurídico e organizacional foi completamente atingida, uma vez que todos estes aspectos foram
analisados, ern maior ou menor grau de profundidade, conforme o nível de importância
indicado para obter os melhores resultados do plano.
Do ponto de vista mercadológico, por meio da realização da pesquisa de mercado
aplicada para verificar o grau de aceitabilidade (dentre outros aspectos relacionados
cremação) da população da Região Metropolitana de Florianópolis, foi possível coletar dados
que levaram ao apontamento de resultados surpreendentes e bastante animadores, dos quais,
os mais relevantes a serem destacados são:
a) Do total de entrevistados que já pensaram na questão de ser cremado ou
sepultado quando morrer, 42% demonstra preferência pela cremação, '16%
afirmam preferir o tradicional método de sepultamento e os demais
pesquisados (42%) ainda não sabem qual sua preferência ou não responderam.
b) A informação de que a decomposição dos corpos que são enterrados libera
microorganismos que contaminam o meio ambiente, principalmente a Agua,
vem estimular a opção pela cremação, considerada um método ecologicamente
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correto. Neste aspecto pode-se observar que aproximadamente metade da
população da amostra (49%) já detinha conhecimento sobre esta questão.
c) Das 204 pessoas entrevistadas, 88% acreditam que a Região Metropolitana de
Florianópolis deveria possuir um crematório e apenas 12% acham que esta
necessidade não se faz evidente.
Do ponto de vista técnico foi feita uma avaliação sobre as fontes de energia utilizadas
pelos fornos fabricados atualmente, bem como pesquisado sobre qual a fonte mais limpa
existente na atualidade. Neste aspecto foi possível identificar que os modelos de fornos mais
modernos são alimentados por GLP ou GN. Dentre estas opções, o ON é comprovadamente
menos agressivo ao meio ambiente. Mas já existem fontes de energia muito mais limpas que o
ON como a energia fotovoltaica (solar), a energia eólica (vento) e a energia hídrica, por
exemplo. A intensa e crescente preocupação com novas alternativas para poupar o meio
ambiente dos agentes poluentes, principalmente combustíveis fósseis, traz uma forte
tendência de constantes substituições dos meios de energia existentes, adaptando-os

e

atualizando-os sempre que surgir um método mais limpo. Como uma das principais premissas
do Crematório Fenix é a preservação ambiental, fica o compromisso de que o
empreendimento estará sempre entre os primeiros a buscar as atualizações ligadas a este
campo, de maneira a honrar com sua participação perante a natureza e a sociedade.
No aspecto jurídico-legal a implantação de crematórios em Florianópolis e
municípios vizinhos deve estar em conformidade com a Lei Federal n.° 6.015 de 03 de
dezembro de 1973, Lei Estadual n.° 6.320 de 20 de dezembro de 1983 e com o Decreto
Estadual 30.570 de 14 de outubro de 1986 e, pelas Leis Municipais n.° 1.784 de 21 de maio de
federal.
1981 e 6923/2006; além das legislações ambientais de âmbito municipal, estadual e
A aspecto organizacional foi analisado no desenvolvimento do plano de negócios,
onde foi estudada a necessidade de pessoal operacional e administrativo, bem como sugerido
um modelo de realização e delegação das atividades no inicio do negócio. De maneira geral, a
sócia-administradora deverá concentrar as atividades de gestão e supervisão, contando com o
auxilio de uma assistente administrativa. Na parte operacional deverá haver um agente de
do local. Haverá
cremação e uma pessoa responsável pela limpeza e manutenção diária
também um quadro de vendedores de planos previdenciários, que deverão atuar em todo o
Estado de Santa Catarina.
Os riscos são aspectos inerentes a um empreendimento desta proporção, considerando
o alto valor do investimento inicial e as barreiras jurídicas (licitação/concorrência pública)
existentes na região. É exatamente neste ponto que o plano de negócios torna-se ainda mais
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fundamental, pois o levantamento prévio de todos os custos envolvidos para a realização do
projeto, bem como análise de diferentes possibilidades de retomo do investimento, é que
poderão amparar uma decisão de arriscar empreender neste ramo ou não.
Após a realização de todas etapas do estudo, definição dos principais parâmetros do
projeto e avaliação dos resultados obtidos fica constatada a necessidade de proporcionar uma
alternativa ecologicamente correta ao problema da superlotação dos cemitérios da Região
Metropolitana de Florianópolis. A execução do projeto fica amparada, também, na
significativa aceitabilidade pelo método da cremação, demonstrada pela população da região
através da pesquisa.
Além disso, ficou comprovada a existência de viabilidade econômico-financeira
através da análise realizada, considerando todos os custos e despesas que deverão ocorrer
durante o período de projeto, construção e implantação do crematório, demonstrando que o
ponto de retomo de investimento (payback) deverá ocorrer no breve período de dois anos e
sete meses e que a taxa interna de retomo do investimento é bastante atrativa e superior
média do mercado.

97

REFERÊNCIAS
ALCEU, Paulo. SECRETARIA DO ESTADO DA INFORMAÇÃO. Disponível em:
<http://www.sc.gov.br>. Acesso em: 15 de maio de 2007.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: <http://www.camara.gov.br >. Acesso em
05 de maio de 2007.
CASTRO, Claudio M. A Prática da Pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.
CERVO, Amado L. BERVIAN, Pedro. SILVA, Roberto da. Metodologia Cientifica. 6. ed.
Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
COLLE, Sérgio. PASSOS, Júlio C. Brasil precisa de incentivos para viabilizar investimentos.
Em Revista Fator Brasil. Disponível em: <http://www.revistafatorbrasil.com.br >. Acesso
em: 30 de setembro de 2007.
COOPERS & LYBRAND. Remuneração Estratégica: a nova vantagem competitiva. São
Paulo: Atlas, 1996.
DEGEN, Ronald J. 0 Empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo:
McGraw-Hill, 1989.
DOLABELA, Fernando. 0 Segredo de Luisa - Uma Idéia, Uma Paixão e Um Plano de
Negócios: Como nasce um empreendedor e se cria uma empresa. são Paulo: Cultura, 2006.
DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios. 2.ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA. Disponível em: <http://www.britannica.com >. Acesso. em:
09 de abril de 2007.

ENGE-APLIC. Disponível em: <http://www.engeaplic.com.br >. Acesso em: 10 de abril de
2007.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio versão 5.0 edição
revista e atualizada: Dicionário eletrônico. Curitiba: Positivo, 2006.
FREDERICO, Gláucia. RDF — Revista Diretor Funerário n.° 56. CTAF. São Paulo, 2000.
GAS BRASIL. Disponível em: <http://www.gasbrasil.com.br >. Acesso em: 20 de outubro de
2007.
IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível
em: <http://vvvvw.ibge.gov.br >. Acesso em: 16 de abril de 2007.
-

JORNAL ESTADÃO. Disponível em: <http://www.estadao.com.br >. Acesso em: 13 de
maio de 2007.

98

LEIS MUNICIPAIS. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br >. Acesso em: 19
de abril de 2007.
MAKEMONEY. Disponível em:<www.starta.com.br >. Acesso em: 22 de abril de 2007.
MATTAR, Fauze N. Pesquisa de Marketing. Vol 1 e 2. São Paulo: Atlas, 2005.
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. Disponível em:
<http://www.mp.sc.gov.br>. Acesso em: 16 de abril de 2007.
OLIVEIRA, Djalma de P. R. de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e
práticas. Sao Paulo: Atlas, 1989.
PACHECO, Alberto. Os cemitérios como risco potencial para as Aguas de abastecimento. Em:
Revista SPAM. São Paulo: USP - Instituto de Geociencias/Centro de Pesquisas de Aguas
Subterrâneas, 1986.
RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.
ROSA, Edna Teresinha. A relação das Areas de cemitérios públicos com o crescimento
urbano. 2003. Tese (Mestrado), Curso de Pós-Graduação em Geografia, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis: UFSC.
SCHERMERHORN Jr. John R. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
SEBRAE. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br >. Acesso em: 28 de março de 2007.
SILVA, Cassandra R. de O. e. Metodologia e Organização do projeto de pesquisa - Guia
Prático (2004). Disponível em: <http://www.cesur.com.br >. Acesso em: 03 de junho de 2007.
SILVA, Dalton da. Os serviços funerários na organização do espaço e na qualidade sócioambiental urbana: urna contribuição ao estudo das alternativas para as disposições finais
funerárias na ilha de Santa Catarina. 2002. Tese (Doutorado), Curso de Pós - Graduação em
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: UFSC.
STONER, James Arthur Finch; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1999.
WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://www.pt.wikipedia.org >. Acesso em: 18 de maio de
2007.

99

APÊNDICES
Apêndice I: Instrumento de coleta de dados da Pesquisa Mercadológica

QUESTIONÁRIO
0 presente questionário tem por finalidade fazer um levantamento de aceitabilidade, da população da Região Metropolitana de Florianópolis.
quanto ao uso de serviços de um crematório, e faz parte de uma Pesquisa de Marketing da Disciplina de Pesquisa Mercadológica do Curso de
Administração da UFSC.
Gostaríamos de solicitar que voce lesse as perguntas abaixo com atenção e respondesse da maneira sincera, pois as respostas obtidas através
deste questionário servirão para elaborar um relatório de resultados.
Não ha necessidade de sua identificação e garantimos o sigilo das respostas.
Responda ao questionário marcando com um X na opção de resposta que você julgar mais adequada. Agradecemos sua atenção e
colaboração.

a)
b)
c)
d)

Município que reside:
Florianópolis
Sao José
Palhoça
Biguaçú

2.
a)
b)

Sexo:
Feminino
Masculino

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Idade:
Menos de 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Mais de 50 anos

1.

4.

Escolaridade:
Ensino Fundamental
a)
Ensino Médio Incompleto
b)
C) Ensino Médio Completo
d) Ensino Superior Incompleto
e) Ensino Superior Completo
I)

Outra. Qual?

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Estado civil:
Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
Outro. Qual?

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Profissão:
Servidor público
Funcionário de empresa privada
Funcionário de empresa pública/economia mista
Profissional liberal
Empresário
Estudante
Do lar
Desempregado
Outra. Qual?

7. Renda familiar mensal:
a)
b)
c)
d)
e)

Até RS 1.000,00
Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00
Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00
Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00
Mais de RS 4.000,00.
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8.
a)

Religião:
Católica
Evangélica
Judaica
Espirita
Outra. Qual?

C)
d)
e)

9. Você sabia que a cremação é considerada um método ecologicamente correto, uma vez que os corpos enterrados, ao se
decomporem, liberam microorganismos poluentes ao meio ambiente (água)?
( )Nao
( ) Sim
10. Voce já pensou em quando morrer ser cremado ou sepultado?
( ) Não, nunca pensei no assunto.
( ) Sim, já pensei.
11.

Em caso afirmativo, qual seria sua opção?
( ) Sepultamento
( ) Cremação
Por qua?

12.

Sua família respeitaria o seu desejo se quisesse ser cremado?
( ) Sim, respeitariam meu desejo em qualquer situação.
( ) Sim, respeitariam se fosse possível economicamente.
( ) Talvez respeitariam meu desejo.
( ) Não, em nenhuma situação.
( ) Não, pois sua crença não concorda com o método.
( ) Não sei se respeitariam meu desejo.

13. Alguém da sua família já expressou desejo de ser cremado?
( )Não
( ) Sim

( ) Não sei

( ) Não lembro.

14. Voce respeitaria o desejo de um familiar seu que desejasse ser cremado?
( ) Certamente respeitaria.
( ) Acho que respeitaria, mas não tenho certeza.
( ) Não sei se eu respeitaria.
( )Não respeitaria.
15. Você já conheceu ou ouviu falar de alguém que foi cremado?
( ) Sim, já tive um familiar que foi cremado.
( ) Sim, já ouvi falar de um familiar de amigo que foi cremado.
( ) Não, nunca conheci alguém que tenha sido cremado.
( ) Não, nunca ouvi falar de alguém que foi cremado.
( )Não sei.
16.

Você sabe quanto custa um terreno num cemitério particular da Região Metropolitana de Florianópolis?
( )Não
( ) Sim

17. Voce acha que uma cerimônia de cremação custa mais caro que a aquisição de um terreno em um cemitério PARTICULAR
de Florianópolis?
( ) Tenho certeza que custa mais caro.
( ) Acredito que custa mais caro.
( ) Acredito que custa mais barato.
( ) Tenho certeza que custa mais barato.
( ) Não tenho a menor idéia.
18. Quanto você acha que custa, em média, uma cerimônia de cremação?
a) Ate R$ 1.000,00
b) Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00
c) Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00
d) Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00
e) Mais de R$ 4.000,00.
19.

Das cidades a seguir, qual você acha que é a mais próxima de Florianópolis a possuir um crematório?
( )São Paulo/SP
( ) Curitiba/PR
( ) Porto Alegre/RS
( ) Balneário Camboriii/SC

20.

21.

Existe algum preconceito por ser cremado?
( ) Sim. Porquê?
( ) Não. Por qua?

Você acha que Região Metropolitana de Florianópolis deveria ter um crematório?
( )Não

( ) Sim
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22. Voce acha importante uma boa localizaçâo e proximidade de um crematório na regiAo?
( ) Acho muito importante
( ) Acho importante
( ) Acho pouco importante
( ) Nao acho importante
( ) Acho que nit° faz diferença.
23. Em qual destes municípios você acharia mais adequada a cons truçâo c instalacati de UM Cr(!illatÚriO?
a)
Florianópolis
b)
Sito José
c)
Palhoça
d)
Biguaçú
24.
Enumere, em ordem de importância na sua *Mao, as instalacaes físicas essenciais a um crematório:
( ) Capela
( ) Sala de Cerimônia
( )Jardim
( ) Columbatório (depósito de umas das cinzas)
( ) Sala para Repouso
25. Assinale qual o serviço que voce considera de maior i nu po r [Ida a timc rem a [(nip:
( ) Cerimônia
( ) Recepeao aos familiares e amigos

Agradecemos a colaborack!

ANEXOS
ANEXO A

Prefeito proibe população de morrer em Biritiba Mirim (SP)

0 prefeito de Biritiba Mirim, Roberto Pereira da Silva (PSDB). conhecido como Jacaré, encontrou uma maneira pouco
convencional de protestar contra as restrições impostas ao município pela Lei de Proteção dos Mananciais , que impede a
construção de um novo cemitério na cidade. Enfrentando protestos da população, que não tem mais lugar para sepultar seus
mortos, o prefeito decidiu enviar um projeto de lei à Camara estabelecendo que é proibido morrer em Biritiba. Se aprovada, a
medida devera vigorar "até que seja encontrada uma solução para a falta de vagas no cemitério".
"Procurei todos os caminhos legais e de nada adiantou. Desde o ano passado que só recebo promessas", disse o prefeito, que
nesta quinta decidiu apelar para a absurda lei da proibição da morte. Nos últimos meses, ao solicitar uma solução de
emergência para o problema do cemitério, heard tem enfrentado um longo jogo de empurra entre o Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Nem mesmo o apelo feito diretamente ao governador
Geraldo Alckmin adiantou.
"Decidi que era hora de tomar uma atitude quando o diretor do Conama, Nilo Diniz, me ligou para dizer que a questão
poderia ter uma solução no mês de abril do proximo ano. Disse a ele que a partir da próxima semana iria levar os caixões dos
defuntos daqui para o gabinete dele", conta o prefeito de Biritiba, cidade de 28.152 habitantes, que possui 89% de sua Area, de
317 km2, sob jurisdição da Lei de Proteção dos Mananciais.
0 problema de superlotação do cemitério, inaugurado em 1910, é apenas um dos gerados pelas restrições da legislação atualmente o cemitério é ocupado por 3,5 mil jazigos, onde já foram enterradas 50 mil pessoas. A economia local
eminentemente agrícola, já que a instalação de indústrias também 6 vedada pela legislação por conta da proximidade com a
Barragem de Ponte Nova e nascentes de vários rios, entre eles o Tietê.
MSTU Movimento dos Sem Túmulo
-

-

A situação 6 idêntica à da vizinha Salesópolis, onde 98% do território de 426 km2 estio sujeitos is restrições da Lei de
Proteção dos Mananciais. Na cidade, onde nasce o Rio Tietê, os 15 mil m2 do único cemitério também estão totalmente
ocupados por 2 mil jazigos, onde já foram enterradas 8 mil pessoas. LA também não hi mais vagas.
Ao contrário de seu colega, o prefeito de Salesópolis, Benedito Rafael da Silva (PL), não pensa em proibir a morte na cidade.
Mas garante que seu município já possui o MSTU, o Movimento dos Sem-Túmulos, e que pretende, em breve, ir até
Delegacia de Policia pedir a abertura de um inquérito policial contra a Resolução 335 do Conama, que proibe instalação de
cemitérios em Areas de preservação ambiental.
0 prefeito espera que neste inquérito os membros do Conarna figurem como rem "por desrespeito i dignidade humana".
Como testemunhas de acusação, ele pretende indicar o governador Geraldo Alckrnin e os secretario e ministro do Meio
Ambiente. "Esta Resolução 6 criminosa", assegura o prefeito.
Fonte: www.estadao.com.br
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ANEXO B — Mensagem que sera colocada na recepção do Crematório Fênix Ltda

Faça isso por mim...
Quando minha hora chegar, nil° tente introduzir vida artificial no meu corpo,
através de uma máquina!
Em vezdisso, doe meus olhos para um homem que nunca viu o sol nascer,
o rosto de um bebi ou o amor nos olhos de uma mulher!
Doe meus rins pra uma pessoa que depende de maquina pra viver de semana em
semana!
Pegue meu sangue, meus ossos, todos os músculos e nervos do meu corpo,
e encontre uma maneira de fazer uma criança aleijada andar!
Explore todos os cantos do meu cérebro!
Pegue minhas células, se for necessário, e cultive-as!
Então, quem sabe algum dia, um garoto mudo consiga gritar quando seu time
marcar um gol, e uma garota surda consigaouvir o som dos pingos da chuva
batendo na sua janela!
,Queime o que restar de mim e espalhe as cinzas para ajudar asflores
crescerem!
Se você quiser mesmo enterrar alguma coisa, enterre meus erros e minhas
fraquezas!
Minha alma, eu peço que seja entregue a Deus!
Se você quiser lembrar de mim, faça tudo isso como um gesto de bondade!
Se voci fizer isso, ai sim, eu viverei para sempre...

(Autor desconhecido)
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ANEXO C — Projeto Arquitetônico do Crematório Fenix

a)

Perspectiva
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Figura 01: Perspectiva do Crematório Fênix.
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b)

Piso Superior
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Figura 02: Planta Piso Superior do Crematório Fenix.

c)

Piso Térreo

Figura 03: Planta Piso Térreo do Crematório Fenix.
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ANEXO D — Fotos dos crematórios da Região Metropolitana de Curitiba/PR — visitados
pela autora em 24/02/07.

a) Crematorium Vaticano
b) Crematorium Metropolitan
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Fotografia 01: Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

VATICANO

Fotografia 02: Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

1 OS

Fotografia 03: Columbário - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

Fotografia 04: Columbário - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

Fotografia OS: Oratório Crematorium Vaticano Curitiba/PR
-

—
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Fotografia 06: Sala de Cerimônia - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

Fotografia 06: Chuva de Pétalas de Rosa - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR
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Fotografi a 07: Forno Crematório - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

Fotografia 08: Carrinho p/ transportar o caixão do elevador até o forno - Crematorium Vaticano —
Curitiba/PR

Fotografia 09: Triturador de restos de ossos - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

I 13

Fotografia 10: Chaminé do Forno - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

114

Fotografia 1 1 : Elevador - Crematorium Vaticano — Curitiba/PR

I15

re matorimn
Metr p olitan

"R" 3665-7667
Fotografia 12: Placa de Identificação - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR

Fotografia 13: Vista Externa/Jardim - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR

I 16

Fotografia 14: Porta de Entrada - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR
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Fotografia 15: Sala de Recepção - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR

Fotografia 16: Anfiteatro (Sala de Cerimônia) - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR
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Fotografia 17: Urnas de Porcelana - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR

Fotografia 18: Modelos de Urna L - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR
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Fotografia 19: Modelos de Urna 1 - Crematorium Metropolitan — Curitiba/PR
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ANEXO E — Orçamentos e Especificações enviados pelos fornecedores:
a) EngeAplic
b) Metaltech (Lindberg Argentina S/A)

