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RESUMO
JACOMEL, Filipe Canabarro. Estudo de viabilidade do serviço de recrutamento e seleção de
domésticas pela empresa funcional grupo de serviços. 108f. 2008. Trabalho de Conclusão de
Estágio (Graduação em Administração) — Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
Este trabalho refere-se a um plano de negócios com o objetivo de verificar a viabilidade da
implantação dos serviços de recrutamento e seleção de domésticas, para a empresa Funcional
Grupo de Serviços, localizada em São José-SC. Para chegar à análise dos objetivos propostos
aplicou-se uma pesquisa mercadológica do tipo descritiva e exploratória, onde foram respondidos
204 questionários, sendo possível a partir destas respostas determinar um perfil e a aceitação para
com os serviços propostos a serem ofertados. Analisando os dados respondidos, é possível
concluir que muitos dos entrevistados utilizariam dos novos serviços propostos imediatamente.
Além da pesquisa de campo, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os aspectos
jurídico-legais, administrativos, financeiros e mercadológicos que são relevantes para a análise da
proposta de negócio. Fez-se ainda uma análise da estrutura atual da empresa Funcional Grupo de
Serviços e a possível 'nova estrutura', alocando os recursos necessários para tal. Assim como, a
proposta jurídica da operacionalização do serviço, a análise das necessidades de móveis,
equipamentos e utensílios que fazem parte da estrutura do projeto. Em seguida, foi realizada uma
análise econômica e financeira, realizando uma projeção de receitas baseada no cruzamento de
dados secundários com os dados da pesquisa de campo, projetando, desta forma, as receitas,
custos, investimentos, mão-de-obra variável e, por fim, os indices para mensurar a rentabilidade e
a lucratividade dos novos serviços propostos para a organização. Como resultado, percebeu-se
que a proposta tem viabilidade económico-financeira em termos de rentabilidade, apesar das
dificuldades com encargos dos novos colaboradores para prestar os serviços, alem disso, foi
constatada com a pesquisa de campo que a proposta tem viabilidade mercadológica.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Plano de Negócios. Serviços.
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1 INTRODUÇÃO

0 recrutamento e seleção de profissionais competentes no mercado de trabalho, é ponto
essencial para todas as empresas que desejam manter boa qualidade nos seus serviços ou
produtos. Entretanto quando os profissionais das empresas chegam aos seus lares, muitos destes
necessitam de profissionais treinados para realizar seus serviços domésticos. Para este processo
de empregar um colaborador em casa, muitas pessoas possuem grandes dificuldades de encontrar
profissionais qualificados e de confiança para trabalhar dentro do seu lar.
Portanto, o recrutamento e seleção de domésticas feitos por uma empresa especializada no
serviço é um mercado a ser explorado, e com a tendência cada vez maior do aumento das
jornadas de trabalho e a insegurança em empregar um desconhecido dentro de seu lar,
possivelmente será urn mercado em expansão. Tendo em vista esta fatia de mercado existente e
explorada apenas superficialmente, uma empresa já com experiência em terceirização de serviços
como a Funcional Grupo de Serviços, poderia ter como opção em seu leque de serviços o
mercado doméstico caso este se demonstrasse viável.
Neste contexto, o presente trabalho pretende verificar a viabilidade de implementar
serviços de recrutamento e seleção de domésticas na empresa Funcional Grupo de Serviços,
atuando na regido de Florianópolis (SC), considerando o primeiro semestre de 2008.
Segundo o site da Prefeitura de Florianópolis, resgatando uma pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e pesquisa — IBGE (2008), da regido Grande Florianópolis atualmente
passa por uma expansão demográfica e já atinge mais de 821 mil habitantes, conseqüentemente
necessitando de serviços e colaboradores especializados para suas residências. Constando que, da
população feminina empregada, 8% deste total é representado por domésticas ou diaristas
(JORNAL DO BRASIL, 2006), é possível concluir que existe um número expressivo de
domesticas empregadas na regido. Sendo assim, uma oportunidade de serviço a ser oferecida.
A Funcional Grupo de Serviços, objeto de pesquisa deste trabalho, atualmente trabalha
corn terceirização de diversos tipos de prossionais (serventes de limpeza, porteiros, zeladores,
jardineiros, garçons, office boys). Possui grande abertura comercial em diversos pontos nobres da
cidade, além de prestar serviços para mais de 30 condomínios dentro da região, portanto uma
proximidade de diversos clientes potenciais para um novo serviço dentro de seus apartamentos ou
residências.
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Diante deste cenário, tanto da situação da empresa como do mercado 6. que surge o
problema de pesquisa, com a seguinte pergunta: é viável a elaboração do plano de negócios
apresentado, para a implantação do serviço de recrutamento e seleção de domésticas, pela
empresa Funcional Grupo de Serviços,?

1.1 Objetivo

Com a finalidade de responder ao problema de pesquisa deste estudo é que se apresenta o
Objetivo Geral. Para delineamento e detalhamento deste, é que são propostos Objetivos
Específicos, expostos a seguir.

1.1.1 Objetivo geral

Elaborar urn plano de negócios para verificar a viabilidade do serviço de recrutamento e
seleção de domésticas para a empresa Funcional Grupo de Serviços, para atuar na região grande
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

1.1.2 Objetivos específicos

Para que o objetivo geral seja atingido, foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:

a) Analisar o ambiente interno da empresa Funcional Grupo de Serviços;
b) Verificar a viabilidade jurídico -legal do empreendimento;
c) Analisar o ambiente externo na regido da Grande Florianópolis quanto a: demanda,
concorrência, serviços oferecidos, preço e fornecedores;
d) Realizar a análise da viabilidade econômica do modelo de serviço;
e) Realizar uma pesquisa de campo com os clientes, em potencial.

12

1.2 Justificativa

A justificativa enfatiza o quanto o trabalho pode ser julgado: importante e viável
(CASTRO, 1978).

1.2.1 Importância

Este trabalho é de suma importância para o aluno pesquisador, pois além de fazer parte de
sua formação para graduação em Administração, é importante para suas futuras pretensbes de
trabalhar na empresa para à qual é proposto o serviço. Pode ser considerado importante para a
empresa, pois este trabalho apresenta urn estudo de viabilidade de urn novo serviço, tornando a
empresa mais flexível, esta podendo diversificar suas areas de atuação, visando mercados
diferentes e complementando seus serviços atualmente prestados. Este trabalho possui

importância para a Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, pois gera conhecimento em
urna área especifica de serviços. A sociedade também pode ser positivamente influenciada por
este trabalho, afinal, caso seja implementada a proposta, existe uma grande probabilidade de se
obter mais uma opção de serviço, que pretende ser segura e de qualidade.
Além de colaborar com o campo do empreendedorismo para o curso de Administração,
pois possui sua abordagem principal em cima do pouco explorado campo dos serviços
domésticos, por uma visão comercial sobre o assunto.

1.2.2 Viabilidade

Para a realização da pesquisa, possuem-se disponíveis os recursos de informação
necessários, disponibilizadas pelo Diretor Comercial da mesma. 0 tempo para a realização da
pesquisa é suficiente, devido a disponibilidade do acadêmico em realizar a pesquisa tanto de

campo como na literatura especializada, e por fim, o acadêmico possui os recursos financeiros
para o estudo, no decorrer da pesquisa. 0 período ern que a pesquisa será realizada, a localização
de fácil acesso para o pesquisador, e os contatos dentro desta empresa tornam o estudo viável.
Outro aspecto de grande importância para a realização do trabalho é a disponibilidade de

I)

conhecimento por parte de um orientador experiente, além de uma biblioteca com diversas obras
condizentes com o tema estudado.
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2 FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA

O embasamento teórico sobre os assuntos relevantes a um plano de negócios é de extrema
importância para este estudo de viabilidade. Durante este trabalho, são explorados especialmente

os temas: empreendedorismo, plano de negócios, além dos aspectos mereadológicos, legais,
administrativos e fi nanceiros.

2.1 Analise da Oportunidade

De acordo com Dome las (2001), um dos mitos a respeito de novas idéias de negócio é
que elas necessitam ser únicas, o que não é correto, pois o mais importante é Como o
empreendedor as utiliza em comparação aos seus concorrentes, de que maneira essas idéias

fazem a empresa crescer, por isso o que conta não é ser o primeiro a identificar uma necessidade
de mercado, e sim saber como atendê-la antes que outros o façam.
importante ainda saber qual o momento correto de desenvolver a idéia, pois deve-se
analisar se aquilo que está sendo desenvolvido e projetado não esta ultrapassado ou obsoleto,
como explica Domelas (2001), pois existem mercados que evoluem muito rápido e apresentam
inovações de difícil controle e de complexidades consideráveis.

Outro ponto que deve ser analisado com muita cautela é se aquilo que está sendo proposto
pelo empreendedor é de grande conhecimento e paixão do mesmo, pois segundo Dornelas (2001)
muitos empreendimentos são inaugurados sem que se tenha domínio do mercado de atuação,
realizados apenas de acordo com o potencial de lucro que ele pode gerar ou apenas porque o
indivíduo possui uma simpatia pelo assunto. Nesse sentido o autor afirma que em primeiro lugar
está a paixão pelo negócio, e ganhar dinheiro sera uma conseqüência se tudo for feito da melhor

forma possível.
Ainda segundo Dornelas (2001), qualquer oportunidade de negócio deve ser analisada
pelos seguintes aspectos: qual o mercado produto ou serviço atendem, qual o retorno econômico
que ele proporciona, quais as vantagens competitivas que ele pode trazer ao negócio, qual a
equipe capaz de transformar essa oportunidade em um negócio realmente viável e até que ponto o

empreendedor está comprometido com o negócio.
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Segundo o critério de escolha de mercado a atuar, citado pelo autor, deve-se ainda
mensurar alguns pontos importantes, tais como: as necessidades dos clientes, o valor gerado aos
usuários e o ciclo de vida de seu produto ou serviço, a estrutura do mercado, tamanho do

mercado, taxa de crescimento do mercado e participação possível no mesmo. É aconselhavel,
ainda segundo o autor, realizar uma análise econômica, para identificar os lucros mediante os
impostos, o tempo para o ponto de equilíbrio e fluxo de caixa positivo, retorno potencial sobre o
investimento e as necessidades de capital inicial.

Além disso, devem-se mensurar as vantagens competitivas que o determinado negócio
pode oferecer em relação a produção, marketing, distribuição, preços, custos, cadeia de

fornecedores e de distribuição, regulamentação e leis favoráveis, vantagens tecnológicas e
vantagens contratuais ou legais, além de uma análise minuciosa da equipe gerencial, e nesse
sentido analisar as experiências, competências, habilidades, formação profissional e o possível
envolvimento dos mesmos com o negócio.

2.2 Empreendedorismo

Para Dolabela (1999) empreendedorismo designa uma área abrangente e trata também de
alguns temas paralelos a criação de empresas, como, geração do auto-emprego,
empreendedorismo comunitário, intra-empreendedorismo e políticas públicas.
Para Dolabela (2006) o empreendedorisrno é um conceito que não trata somente de
indivíduos, traz a idéia de sustentabilidade, está relacionado também a comunidades, cidades,
regiões, países, e seria a arma mais eficaz contra o desemprego.
Segundo Timmons (1994, apud DOLABELA, 2006, p. 26) "o einpreendedorismo é uma
revolução silenciosa, que será para o século 21, mais impactante do que a revolução industrial

para o século 20".
Para Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p. 16) "o empreendedorismo é o principal fator de
desenvolvimento econômico de um pais. Por isso em países com cultura empreendedora as
perspectivas de crescimento econômico são muito maiores".
Domelas (2001) explica que a palavra empreendedor (enterpreneur) tern origem na
França e signi fi ca aquele que assume riscos e começa algo novo.
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Dolabela (1999) traz também o conceito de Filion (1991), que afirma que o empreendedor
"6 uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões". O autor descreve ainda que o

empreendedor aprende corn os próprios erros, é perseverante, tem muita disposição ao trabalho,
sabe fixar metas e alcançá-las, têm algo de diferente, tem uma forte intuição. Têm um bom
networking, conhece muito bem o ramo em que atua, é líder e cultiva a imaginação.
Para Dolabela (2006), o empreendedor é o agente que dinamiza a economia através da
inovação, ele é o responsável pelo desenvolvimento social e pelo crescimento econômico.

Segundo o autor, o entendimento de tais conceitos e definições, pode auxiliar um indivíduo no
desenvolvimento de seu potencial empreendedor.

Dome las (2001) destaca a importância e a necessidade de se estudar o processo
empreendedor, pois os empreendedores

estão mudando o mundo. Estes são pessoas

diferenciadas, que não se contentam com a mediocridade, objetivam o reconhecimento e a
admiração, são visionários que questionam e arriscam, são pessoas que fazem acontecer, que
empreendem.

De acordo com Dome las (2001), uma pessoa decide empreender a partir de fatores
externos, ambientais, sociais e aptidões pessoais. Diz ainda que todos estes fatores são críticos

para o surgimento e o crescimento de uma empresa e o processo empreendedor tem principio
quando um evento gerador destes fatores possibilita o início de urn novo negócio.

Entre 37 países pesquisados pelo Global Entrepreneurship Monitor

—

GEM, em 2006, o

Brasil ocupou pelo segundo ano consecutivo a sétima colocação entre os mais empreendedores.
0 estudo, realizado pelo GEM, em 2006, mostrou que o Brasil tern 13,5 milhões de
empreendedores com até três anos e meio de atividade empresarial (GEM, 2007). Os primeiros
quatro anos são as fases mais criticas de qualquer empreendimento. As pesquisas de mortalidade

comprovam que o maior índice de fechamento de empresas concentra-se entre aquelas corn até
dos anos de funcionamento.
Dos 13 milhões de novos empreendedores brasileiros, 27% tem investido no setor de
alimentação, seguido pelo setor de vestuário e confecções, que respondem por 14% dos negócios

iniciais. De acordo com a pesquisa da GEM de 2006, as mulheres brasileiras são as sextas
colocadas entre as mais empreendedoras do mundo, ficando atrás da Venezuela, Tailândia,
Jamaica, Nova Zelândia e China.
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Os motivos que levam o brasileiro a empreender ainda distanciam o pais de uma situação
ideal. 0 número de empreendedores que decidem abrir um negócio por oportunidade - têm
vocação ou descobrem novos nichos no mercado - é timidamente superior àqueles que se lançam
na atividade empresarial por falta de opção de trabalho. No Brasil, 53,85% (7 milhões) dos
empreendedores iniciais são motivados por oportunidade, contra 46,15% (6 milhões) dos que
empreendem por necessidade.

2.3 Plano de Negócios
Segundo Dornelas (2001, p. 91) "quando se fala em empreendedorismo, remete-se
naturalmente ao termo plano de negócios". Ainda segundo Domelas (2001, p. 91), -o plano de
negócios é parte fundamental de processo empreendedor. Empreendedores precisam saber
planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento".
E possível perceber a gi-ande importância deste documento para uma empresa que deseja
empreender algo, como pode ser percebido pelos diversos autores que o citam como fator central
de uma análise com sucesso.
Domelas (2001) define a origem do termo Plano de Negócio do inglês business plan,
completa ainda o autor dizendo que o plano é uma importante ferramenta de gestão usada para
descrever urn empreendimento e o modelo do próprio negócio da empresa.
Allegretti (2002, p. 08) afirma que "o plano de negócios 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 unia nova idéia,
reduzindo as possibilidades de se desperdiçarem recursos e esforços em um negócio inviável".

Segundo Dornelas (2001) define plano de negócios como um documento usado para
descrever um empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. Assim sua
elaboração envolve urn processo de aprendizagem e autoconhecimento, e permite ao
empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios.
Segundo Degen (1989), a elaboração do plano de negócios, antes de inaugurar um
empreendimento, traz alguns beneficios, tais como reunir todas as idéias de forma ordenada, o
que permite uma visão do conjunto de todas as facetas do negócio, evitando a parcialidade que
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pode induzir aos erros; demonstrar a avaliação de potencial de lucro e crescimento do negócio;
examinar as conseqüências de diferentes estratégias competitivas de marketing de vendas, de
produção e de finanças; e também um documento para atrair sócios, investidores, fornecedores e
clientes a empresa. Além disso, auxilia na orientação de todos os empregados na execução de
suas tarefas, de acordo com a estratégia competitiva de finida para o negócio e ainda para medir a
motivação, o empenho e o conhecimento dos possíveis sócios.
Outra característica importante do plano de negócios, segundo Domelas (2001) é além de
demonstrar a situação real da empresa e de que forma se pode atingir o que se propõe no piano no
que se refere aos aspetos financeiros, ele deve possuir informações sobre indicadores de mercado,
de capacitação interna da empresa e operacionais. Essas informações se fazem essenciais, pois
diagnosticam a capacidade da empresa em alavancar seus resultados financeiros em tempos
futuros.
De acordo com Domelas (2001), pode se elaborar um plano de negócios com a realidade
de cada organização, pois não há um roteiro que possa ser aplicado a toda e qualquer
organização. Portanto o sugerido pelo autor para a empresa prestadora de serviço segue o modelo
iniciando pela capa, seguido do sumário e sumário executivo. Após isso são descritos o negócio e
os serviços da empresa, juntamente com o mercado, localização e os concorrentes. Após estas
etapas é citada a equipe gerencial, a estrutura funcional, bem como os dados funcionais. Por
último são descritos os aspectos financeiros da empresa, onde desta forma são explicitadas as
fontes de recursos da organização, os investimentos iniciais, o balanço patrimonial, a análise do
ponto de equilibrio, a demonstração dos resultados, a projeção de fluxo de caixa, a análise de
rentabilidade e os anexos.
A preparação do plano de negócios não é tarefa fácil. É preciso perseveranca,
muito trabalho e muita imaginação para superar dificuldades que muitas vezes
parecem insuperáveis. E necessário saber conviver com frustração quando urna
idéia aparentemente excelente se mostra inviável. Enfim, é preciso um elevado
grau de necessidade de realização para elaborar um bom plano e obter sucesso
ern um novo negócio (DEGEN, 1989, p. 179).
Enfim, para situar ou criar novas idéias em um contexto empresarial, é necessária a
elaboração de um plano de negócios que consiga integrar os recursos da empresa, com as
variáveis externas legais, comerciais e financeiras.
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2.3.1 Sociedade

Conforme Dome las (2001, p. 219) "a sociedade mercantil é constituída por duas ou mais
pessoas, que visam a exploração de atividades no comércio, indústria ou prestação de serviços -.

Como empresa que realiza prestação de serviços, a organização sob estudo está sujeita ao
Regime Jurídico-comercial, que se constitui das seguintes obrigações: estar registrada na Junta
Comercial, manter escrituração contábil de seu movimento negocial e levantar balancete
periodicamente e balanço patrimonial anual, estando sujeito à cobrança de impostos conforme
definem as leis do estabelecimento e conforme seu faturamento.

2.3.2 Sociedade por cotas de responsabilidade Limitada

Nesse tipo de sociedade a responsabilidade dos sócios é limitada a suas cotas de
participação no capital social da empresa. Segundo Dome las (2001, p. 219) numa sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, cada sócio tem urna única cota, que poderá ser maior ou
menor que a do outro, dependendo de quantos por cento do capital social total da empresa cada

um investiu. A responsabilidade de cada sócio é limitada à importância do capital social, que é
dividido em cotas e distribuído entre os sócios.

2.3.3 Pequena empresa

Para classificar uma empresa segundo seu porte, é preciso ter conhecimento da sua receita
operacional bruta anual, sendo que, conforme a demonstração do resultado de exercício e
conforme a projeção de vendas é possível afirmar que a organização sob estudo continuará
classificada corno Pequena Empresa, já que a mesma obterá um faturamento bruto superior a R$
120.001,00 (cento e vinte mil e urn reais), conforme Domelas (2001, p. 221) que confirma que as
microempresas têm um faturamento bruto anual de até R$ 120.000,00 sendo que as pequenas

empresas e também chamadas de pequeno porte superam o valor de R$120.000,00, podendo
atingir até o máximo de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
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2.4 Aspectos Trabalhistas dos Empregados Domésticos

Segundo Delgado (2005), tecnicamente o empregado doméstico é a pessoa fisica que
presta, com pessoalidade, onerosidade e subordinação, serviços de natureza continua e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou a família, em função do âmbito residencial destas. A função
empregado domestico e empregador assume os cinco elementos.fcitico-juridicos concernentes a
qualquer relação empregaticia, são eles: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação,
não-eventualidade. Entretanto, estes elementos específicos ocorrem apenas em relação as

empregadas domésticas: finalidade não-lucrativa dos serviços (A); apropriação dos serviços
apenas por pessoa fisica ou por família (B); efetuação dos serviços em função do âmbito
residencial dos tomadores (C).

A) Finalidade Não-lucrativa dos Serviços: a lei tem a finalidade de que o trabalho
exercido não tenha objetivos e resultados comerciais ou industriais, restringindo-se
ao exclusivo interesse pessoal do tomador ou sua família. Este critério está calcado

sob o prisma do empregador, uma vez que, para todo o trabalho exercido, haverá
retorno financeiro ao prestador de serviços (onerosidade). Segundo Delgado (2005),

os serviços prestados não podem constituir fator de produção para ele (pessoa ou
família) que deles se utiliza. Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o
doméstico produz, exclusivamente, valor de uso, jamais valor de troca; segundo

Gomes (apud DELGADO, 2005, p. 36) "trata-se de uma atividade de mero
consumo, não produtiva. Assim sendo, pode caracterizar-se urn doméstico, por
exempla, um caseiro de sitio de lazer do empregador, desde que não se realize
produção na propriedade, com o concurso do caseiro, para fins de colocação no
mercado"
B) Prestação de Serviços à Pessoa ou Família: Não há possibilidade de pessoa jurídica

ser tomadora de serviço doméstico. Apenas a pessoa fisica, individualmente ou em
grupo unitário, pode ocupar o pólo passivo dessa relação jurídica especial.
C) Âmbito Residencial: o último elemento especifico ressalta a circunstancia de que os
serviços prestados devem ocorrer no âmbito residencial do empregador. Na verdade,
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a lei 5859/72, ressalta que trata-se de todo ambiente que esteja vinculado â vida
pessoal do individuo ou da família, onde não se produza valor de troca, e sim
atividade de consumo. Desta forma, está inserido nesta relação empregaticia locais
como: casa de campo, casa de praia, além de outras extensões da residência.

2.4.1 Direitos Trabalhistas

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT exclui no artigo 7° os empregados
domésticos de suas normas protetoras. Entretanto com o advindo da constituição de 1988, os
empregados domésticos garantiram uma série de direitos, até então restritos. Direitos tais corno:
salário mínimo; irredutibilidade de salário; 13° salário; repouso semanal remunerado,

preferencialmente aos domingos; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 1/3 a
mais do que o salário normal; licença-gestante, com duração de 120 dias; licença-paternidade;
aviso prévio. A partir de 21 de março de 2000, permitiu-se, de forma voluntária, que o
empregador, viabiliza-se o Fundo Garantia por Tempo de Serviço - FGTS a seu empregado
doméstico. Assim sendo, o empregado doméstico com sua inserção ao FGTS, passou também a
ter direito ao seguro desemprego, desde é claro, em situação de demissão injusta.

2.5 Recrutamento

De acordo corn Lacombe (2003, p. 244), o recrutamento "abrange o conjunto de práticas e
processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais". O mesmo autor
afirma que o recrutamento é uma atividade permanente e que é sustentado por um cadastro
interno da organização, ofertas externas espontâneas e indicações. "Ao abrir uma vaga, o ponto
de partida para o recrutamento é a pesquisa nesse cadastro" (LACOMBE, 2003, p. 244).
O recrutamento ocorre dentro de um mercado de mão-de-obra, ou seja, um conjunto de
pessoas disponíveis para preencher os cargos vagos , O propósito deste, segundo Stoner e
Freeman (1999, p. 278) "6 conseguir um grupo de candidatos suficientemente grande para que a
organização possa selecionar os empregados qualificados de que precisa". No caso deste trabalho
também pode ser aplicado aos empregados que o cliente necessita.

Lacombe (2003) ressalta que a entrada na organização deve ser um processo de escolha
mútua, ou seja, tanto a pessoa como a organização se escolhem. 0 indivíduo procura um lugar

para trabalhar, e a organização um indivíduo com atributos e valores aderentes à cultura
organizacional. Para a captação e movimentação dos indivíduos, existem duas alternativas a
serem consideradas: o recrutamento externo e o interno. Limongi-França e AreIlan° (2002)
definem o recrutamento externo como a forma pela qual a organização capta indivíduos no
mercado de trabalho ou em fontes especificas. No entanto, existem aspectos positivos e negativos
na captação de indivíduos por essa modalidade.
Para a captação de profissionais, bem como o relacionamento com os diversos
"stakeholders" envolvidos com a organização, é fundamental manter um canal de comunicação
intenso corn o mercado de trabalho, mantendo a organização informada sobre a situação do

mercado, e confrontando com as necessidades de capital humano internas à organização. Porém,
corno já mencionado, a função não possui fluidez nessa comunicação, e atua de forma
predominantemente pontual, sem levar em conta as necessidades futuras, as tendências do

mercado de trabalho e as oportunidades e ameaças dai resultantes.
Um dado interessante trazido por Branham (apud MARTINS, 2006) refere-se à alta
porcentagem de indicações de funcionários para o preenchimento de posições por pessoas
externas à organização. 0 autor argumenta que o público interno age como um canal de
comunicação corn o mercado, por meio de suas redes de relacionamento (networking), e

apresentam realisticamente as atividades do cargo e o ambiente de trabalho, gerando as melhores
contratações.
Os principais métodos de recrutamento externo utilizados pelas empresas, segundo
Lacombe (2003), são: anúncios na midia (que podem ser abertos ou fechados, ou seja, que
indicam ou não quern está recrutando), informações em quadros de avisos (uma forma dos atuais
funcionários indicarem pessoas conhecidas), agência de empregos (principalmente quando a
empresa não dispõe de área especifica de Recrutamento e Seleção), anúncios em revistas técnicas
(para vagas bastante especializadas) e sites especializados.
Oliveira (1996) traz alguns aspectos positivos e negativos sobre o recrutamento externo.
Dentre os positivos, destacam-se:
a) Captação de indivíduo treinado, ou seja, apto a produzir imediatamente;

23

b) Estimulo à exogenia;

c) Baixos custos de treinamento.
Por outro lado, dentre os aspectos negativos:
a) Maior risco de inadaptação à cultura;
b) Possibilidades de resistências, conflitos e insatisfações, pois o indivíduo vem para
tomar uma posição destinada aos quadros internos;
c) Concorrência pela mão-de-obra qualificada e escassa, gerando aumento nos salários.

Muitas empresas consideram, entretanto, o recrutamento interno como prioritário. Autores
como Lacombe (2003) e Stoner e Freeman (1999) confirmam mostrando vantagens, tais como: os
indivíduos já estão familiarizados corn a organização e seus membros; o aproveitamento do
pessoal da empresa, em geral, motiva todos os empregados, que sentem disposição da diretoria

em promover o funcionário treinado dentro da organização; o custo de admissão é praticamente
nulo.

No recrutamento interno, procuram-se

candidatos dentro da organização para

preenchimento de posições. Como aspectos positivos, observa-se:
a) Custo direto menor;
b) Prévio conhecimento do perfil e do desempenho do indivíduo;

c) Perspectiva de horizonte profissional na carreira;
d) Remete o processo de entrada na organização a níveis mais baixos;
e) Valorização dos quadros e do moral internos.

Id, quanto aos aspectos negativos, citados pelos mesmos autores:
a) Endogenia;
b) Insatisfação dos preteridos no processo;
c) Pressões políticas para promoção;

d) Programa de gestão consistente para a condução do processo.
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Apesar de pouco relevante para o recrutamento de domésticas, o recrutamento interno
essencial para outras atividades essenciais da empresa e pode ser utilizado para o caso de
faxineiras.

2.6 Seleção

Seleção é vista por Stoner e Freeman (1999) como o processo mutuo através do qual a
organização decide se vai ou não fazer uma oferta de trabalho e o candidato decide se a aceita ou
não.
0 processo de Recrutamento e Seleção de pessoal constitui umas das atividades mais
importantes dentro da organização. Entretanto, verifica-se que cada vez mais esta tarefa está
sendo incumbida ao setor onde o cargo está em aberto, ou seja, as próprias chefias imediatas e
não ao órgão especifico que dispõe de conhecimentos e experiências necessários.
De acordo com Gil (1994), a descentralização é inerente ao próprio processo

de

maturação do sistema. Sendo que cabe considerar que neste sistema descentralizado, as gerencias

e chefias passam a ter atribuições referentes à seleção, devendo haver como contrapartida a
competência técnica nessa Area.
Corno muitas vezes é inevitável que sejam cometidos erros na contratação de pessoas,
pois nem sempre eles utilizam adequadamente as fontes e os métodos de recrutamento
adequados. Ocorrendo assim, a contratação equivocada de pessoal o que leva a muita rotatividade
de pessoas.

2.7 Aspectos Niereadológicos

Na opinião de Kotler (2000), as empresas bem sucedidas percebem que o ambiente de
Marketing, apresenta inúmeras oportunidades e ameaças, pois a principal responsabilidade dos
empreendedores e gestores de marketing é de perceber as mudanças significativas do ambiente de
marketing e desta forma acompanhar as tendências e procurar as oportunidades que possam
surgir.
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Em um cenário global em rápida alteração, segundo Kotler (2000) os profissionais devem
monitorar seis importantes forças ambientais: a demográfica, econômica, natural, tecnológica,
politico-legal e sócio cultural. No ambiente demográfico os gestores devem estar cientes de
questões como crescimento populacional, faixa etária da população, grupos étnicos, nível de
instrução da população, dos movimentos migratórios da população, etc. No ambiente econômico
é preciso estar atento a fatores como distribuição de renda da população, os níveis de poupança,

endividamento e disponibilidade de credito. No ambiente natural, ainda segundo o mesmo autor,
é necessário ter em mente questões como escassez de matéria-prima, custos de energia e níveis de
poluição e da mudança no papel dos governos no que tange ao respeito ao meio ambiente. Na
questão tecnológica, é necessário ter em mente as novas tecnologias e as mudanças rápidas que
vem ocorrendo, as oportunidades ilimitadas de inovação, as variações de orçamentos em pesquisa
e desenvolvimento e a regulamentação mais rigorosa das mudanças tecnológicas.
De acordo com Kotler (2000), ainda pode ser destacado o ambiente politico e legal e que a
empresa está inserida, deve-se sempre estar atento As leis que regulamentam as práticas de
negócio e com os vários grupos de interesses especiais. E por último é importante analisar o
ambiente sócio-cultural onde devemos compreender as visões que as pessoas tern de si próprias,
das outras pessoas, das empresas, da natureza, da sociedade a qual está incluída, e do universo em
geral, tentando desta forma oferecer produtos ou serviços que correspondam aos valores centrais
e secundários e descobrir as necessidades e desejos das diferentes subculturas que existem dentro
de urna sociedade.
Portanto os empreendedores e profissionais responsáveis pelo Marketing da empresa
devem na medida do possível, segundo Kotler (2000), tentar influenciar o seu nicho de mercado e
fazer com que os produtos ou serviços da empresa estejam sempre dentro dos desejos e
expectativas do mercado consumidor, ou seja, os profissionais do marketing não devem criar
necessidades, pois estas já existem antes destes profissionais e sim devem de acordo com outras
influencias da sociedade, influenciar desejos de seus consumidores.
0 Composto de Marketing, segundo Kotler (2000), é o conjunto de ferramentas de
marketing que a organização utiliza para atingir seus objetivos junto aos clientes e ao seu
mercado. Essas ferramentas são classificadas em quatro amplos grupos, que segundo o mesmo
autor, podem ser denominados corno os 4Ps do marketing: preço, praça, produto e promoção. A
variável preço inclui algumas estratégias como: descontos, preços de lista, concessões, prazos de
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pagamento, entre outros. Já a variável praga, está intimamente relacionada aos canais de
distribuição da empresa, cobertura, locais, estoques, transporte, etc. No produto destacamos sua
qualidade, design, nome da marca, características, embalagem, garantias, devoluções, serviços e
variedades que o produto ou serviço apresenta. Contudo a promoção está intimaniente
relacionada

a publicidade, promoção de vendas, força de vendas, relações públicas, marketing

direto e outras características que possam atrair os clientes e consumidores da organização.
De acordo com Kotler (2000), os 4Ps representam à visão que a empresa vendedora
possui das ferramentas de marketing, disponíveis para influenciar compradores. Já no que se
refere à empresa compradora, cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um
beneficio ao cliente, podendo desta forma relacionar os 4Ps do vendedor aos 4Ps do cliente:
produto-cliente, preço-custo, praça-conveniencia e promoção-comunicação.
Peter e Churchill (2003) sugerem um composto de marketing para serviços com os
mesmo elementos encontrados para os bens, porém, observadas algumas características
especificas dos serviços.
Desenvolvimento do serviço: os serviços caracterizam-se por serem de qualidade, visando
atender as necessidades e dos desejos dos clientes, sem ser padronizados, para que possam criar
valor para estes.
Qualidade do serviço: dada a natureza intangível e individualizado, se torna difícil avaliar
a qualidade dos serviços. A qualidade de um serviço precisa ter um foco nas necessidades dos
clientes, e buscar respostas que os satisfaçam sob vários aspectos (COBRA, 2001, p. 154). Por
isso, são utilizados critérios pelos quais os consumidores se baseiam para optar por qual serviço
comprar:
a) Tangível (envolve evidências físicas do serviço);
b) Confiabilidade (consistência e segurança do desempenho do serviço);
c) Responsividade (disposição ou prontidão dos empregados ou profissionais envolvidos
na prestação do serviço);
d) Garantia (conhecimentos e competência dos prestadores de serviços e capacidade de
transmitir confiança);
e) Empatia (esforços do prestador de serviço para compreender as necessidades do
cliente).
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Melhoria continua, outra característica é a inovação continua. Beckwith (2001) frisa que o
homem não consegue manter-se satisfeito por um período de tempo muito longo. Suas
expectativas aumentam naturalmente sem cessar, exigindo a melhoria continua dos serviços, ou é
criada uma insatisfação perante este.
Precificação: preço definido para serviços é destinado a cobrir custos e gerar lucros

(PETER; CHURCHILL, 2003). Por ser intangível, deve ser percebível para o cliente que o prego
estipulado é justo, e que ambas as partes entendam o que está incluído na troca. 0 preço pode
também ser um indicador de qualidade.
Distribuição de serviços: a distribuição deve variar de acordo com a natureza dos serviços

e o que os clientes valorizam. 0 que pode ocorrer é o cliente ir até a empresa, a empresa até o
cliente ou o serviço é completado pelo cliente à distância. Contudo, o serviço a ser prestado deve

ser de fácil acesso.
Promoção de serviços: A promoção se torna necessária para serviços e tem como objetivo

que o mercado-alvo entenda e valorize o que está sendo oferecido. Assim, a promoção busca
explicar os objetivos do serviço e seus beneficios.
Portanto, como é apresentado pelos diversos autores citados acima, possuir estratégias de
marketing relacionadas a serviço é de fundamental importância para a viabilidade de um
empreendimento.

2.7.1 Clientes

Chiavenato (1994) afirma que os clientes são os consumidores ou usuários de produtos
e/ou serviços da organização. Dornelas (2004, p. 18) "defina quem é seu cliente e onde ele está.
Faça estimativas de quantos cliente você terá, quando deverá vender. Trace uma estratégia focada

para chamar a atenção de cliente e conquistd-lo."
Portanto, é essencial para uma empresa que atua ern urn mercado competitivo obter um
nivel de satisfação aceitável daqueles que consomem seus serviços. Segundo Nickels e Wood
(1999, p. 83) é importante para que as empresas se tornem mais orientadas aos clientes, conhecer
o que eles precisam, buscam e esperam e descobrir se eles estão satisfeitos com os produtos e
com os serviços que a empresa lhe oferece.
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Kotler (1998, p. 51) afirma que os clientes são os maximizadores de valor, limitados pelos
custos, conhecimentos, mobilidade e renda. Eles formam uma expectativa de valor e agem sobre

ela. Sua satisfação e probabilidade de recompra depende dessa expectativa de valor ser ou não
superada. Portanto, a empresa necessita voltar o seu atendimento valorizando o cliente e suas
necessidades, a fim de não só supri-las, mas satisfazê-las plenamente.

2.7.2 Concorrência

Para Allegretti (2002, p. 26) os concorrentes são aqueles que satisfazem a mesma
necessidade do cliente. Uma avaliação do mercado concorrente poderá auxiliar a compreender o
negócio e a oferecer condições para decidir de que forma a empresa poderá se diferenciar dos
seus concorrentes.
Correa e Gianesi (1996, p. 224) ressaltam que é importante conhecer os concorrentes e,
além disso, conhecer o desempenho dos concorrentes, a fim de poder comparar com o
desempenho da própria organização. Assim, é possível diferencias as estratégias, os esforços e os
recursos utilizados por cada empresa.
De acordo com Kotler (2000), podemos estabelecer uma distinção entre quatro níveis de
concorrência, com base no grau em que os produtos são passíveis de substituição:
a) Concorrência de Marcas: é aquela em que as empresas. comercializam produtos ou
serviços similares, dirigidos aos mesmos clientes e também coin preços semelhantes;
b) Concorrência setorial: uma empresa vê todas as empresas que fabricam produtos
similares ou classe de produtos corno concorrentes em seu mercado;
c) Concorrência de forma: forma de concorrência entre empresas que fabricam produtos
para a mesma finalidade, como por exemplo, uma indústria de motos, que considera
uma fábrica de bicicletas sua concorrente;
d) Concorrência genérica: ocorre quando empresas competem pelo dinheiro dos mesmos
consumidores, mesmo que estes comprem serviços ou produtos de ramos diferentes
do mercado.
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2.7.3 Fornecedores

Segundo Bateman e Snell (1998), uma empresa está em desvantagem se é extremamente
dependente de fornecedores poderosos, que são os fornecedores que têm muitos compradores ou
quando o comprador tem poucas fontes alternativas de suprimentos.

Para Allegretti (2002, p. 22) "um importante elemento da análise do mercado são as
fontes de fornecimentos. Para o autor a análise da qualificação e do poder dos fornecedores pode
facilitar a formulação de urna estratégia de compras".
Usualmente fornecedores estão muito mais relacionados a produtos do que propriamente
serviços, como é o caso deste plano de negócios, entretanto os fornecedores de mão-de-obra
previamente treinada reduzem os custos e facilitam as tarefas de uma prestadora de serviços.

2.8 Ambiente Interno

No ambiente interno, são analisados todos os recursos internos que influenciam
positivamente ou negativamente a organização. Analisar o ambiente interno é fundamental para
um estudo de viabilidade dentro de urna organização já existente, como é o caso da Funcional
Grupo de Serviços, pois é avaliando o mesmo que serão identificados os pontos fortes e pontos
fracos da organização.

De acordo corn Oliveira (1996), a análise interna tem por finalidade colocar em evidencia
as deficiências e qualidades da empresa que esta sendo focalizada, é imprescindível tomar como
perspectiva para comparação as outras empresas do seu setor dê atuação, sejam elas concorrentes
diretas ou apenas concorrentes potenciais.
Para Kotler (2000), na análise do ambiente interno são estudadas as competências de
marketing (mix marketing), financeiras, de fabricação e organizacionais, ao fim classificando
como urna grande força, uma força, urna característica neutra, uma fraqueza ou urna grande
fraqueza.
Já Cobra (2001) salienta que ao desconhecer e não utilizar suas forças a empresa esta
enfraquecendo seu poder de fogo de gerar recursos e, é claro, produzir lucros.
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Como explicitado acima, análise dos pontos fortes e pontos fracos é fundamental, isto
porque a organização consegue focar nos seus pontos fortes e neutralizar ou melhorar seus pontos
fracos, para direcionar seus recursos ao alcance dos objetivos.
Sao considerados pontos fortes, todos os aspectos positivos de uma organização que
podem ser utilizados como estratégias e que resultem em uma vantagem competitiva. De acordo
com Oliveira (2001, p. 83), "os pontos fortes, são variáveis internas e controláveis, que fornecem
uma condição favorável para a empresa, em relação ao seu ambiente - .
Os pontos fracos são as fraquezas da organização que, após serem identificadas, podem
ser amenizadas ou eliminadas. Segundo Oliveira (2001, p. 83), "os pontos fracos, são as variáveis
internas e controláveis, que provocam uma situação desfavorável para a empresa, em relação ao
meio ambiente".
Entre outros quesitos analisados no ambiente interno, é válido ser levado em consideração
a estrutura em que a empresa está trabalhando, Mintzberg (2003, p. 12), define estrutura
organizacional basicamente corno a divisão e coordenação das tarefas. É possível perceber essa
definição quando o autor diz que "a estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente
como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas, e depois,
como a coordenação é realizada entre essas tarefas".

2.9 Aspectos Financeiros

0 papel da administração financeira est á vinculado, inicialmente, ao tamanho ou porte da
empresa, e podemos citar aqui o que se pode perceber em empresas pequenas, na grande maioria
destas não existe um órgão especifico responsável pelo gerenciamento das operações financeiras,
essas atividades são geridas pelos contadores e proprietários, entretanto é perceptível e essencial
que 6. medida que a empresa cresce, esse setor seja de responsabilidade de pessoas especializadas
para tal. (SILVA, 1995).
As decisões de investimento, ainda de acordo com Sanvicente (1993, p. 15), buscam "dar
a empresa a estrutura ideal em termos de ativos — fixos e correntes — para que os objetivos da
empresa como um todo sejam atingidos".
De acordo com Cassaroto e Kopittke (2000), os técnicos e gestores da di-ea económicofinanceira das organizações se deparam com escolhas que envolvem alternativas de
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investimentos, onde muitas vezes a escolha ocorre sem que o custo de capital empregado seja
considerado adequadamente. Portanto, somente um estudo econômico pode confirmar a
viabilidade de projetos tecnicamente corretos.

2.9.1 Investimentos Iniciais
Segundo Dolabela (1999), os investimentos iniciais são aqueles destinados para implantar
a empresa e assim colocá-la em funcionamento. Nesse sentido podem-se citar três desembolsos
que compõem em geral esse custo para a organização, os quais seguem:
a) Investimentos fixos: como por exemplo, a aquisição de móveis, materiais ou até
mesmo o imóvel onde sera implementada a empresa;
b) Despesas pré-operacionais: são os gastos realizados antes mesmo da empresa começar
suas atividades, seja com registros, patentes, impostas, etc;

c) 0 capital de giro: é recurso que o empreendedor precisa possuir para iniciar as
atividades da empresa, para o seu dia-a-dia.
Segundo Holanda (1968) os investimentos fixos são aqueles que não podem ser

comercializados pela empresa e desta forma são adquiridos urna vez, quase sempre, no inicio da
vida da empresa e são utilizados durante toda sua existência, por isso devem ser estimados corn
muita cautela, pois estes são decisivos para a decisão sobre a viabilidade do projeto.
Segundo Buarque (1984), alguns gastos devem ser muito bem mensurados e analisados,
no caso de aluguel de um local para o inicio das atividades da organização e eventual instalação,
onde podemos citar os gastos com impostos, registros ou taxas exigidas para a tal implantação,
gastos com aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos necessários para e empresa ou
ainda gastos com reformas e adaptações que poderão ser necessárias para a inauguração da

empresa pretendida.

2.9.2 Custos, receitas e lucro
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Independente de se tratar de empresa prestadora de bens, produtos ou serviços, pode-se
entender como "custo" o somatório dos valores que são utilizados pela empresa no processo
produtivo ou no funcionamento pleno da organização. Esses custos podem ser classificados em
custos fixos e variáveis.
Segundo Dolabela (1999), os custos fixos são aqueles desembolsos que, independente da
quantidade de produtos produzidos ou dos serviços prestados, permanecem invariáveis, como por

exemplo, custos com aluguel, contadores, pessoal administrativo, entre outros.
Ainda de acordo com Dolabela (1999), os custos variáveis são aqueles que estão
intimamente relacionados A quantidade de bens ou produtos produzidos, esses custos aumentam e
ou diminuem de acordo com a produção. Como exemplo clássico deste desembolso, podemos
citar a matéria-prima utilizada nas indústrias em geral, quanto mais produtos forem produzidos,
maior será a necessidade de matéria-prima e desta forma maior será o valor deste custo.
De acordo com Cassaroto e Kopittke (2000), pela própria definição, pode-se constatar que
a classificação de todos os custos em fixos e variáveis não resiste a urna análise mais rigorosa,
pois na realidade existem custos que são parcialmente fixos e parcialmente variáveis.
Quando nos referimos ao termo receita, devemos entender que são aquelas entradas de
recursos provenientes da venda de produtos ou da prestação de serviços da organização em
estudo.
Para estimarmos o calculo da receita é necessário sabermos o programa de produção da
empresa,assim como afirma Buarque (1984), ou seja , é importante termos uma previsão de
quanto é produzido ou vendido em cada unidade de produção, como também disponibilizar o
preço que o produto será comercializado no mercado.
0 lucro pode ser definido corn a diferença entre receitas e despesas de urna empresa, nada

mais é que o resultado de todo o esforço da organização para transformar o investimento de
capital nela aplicado em rendimentos para seus sócios e acionistas. 0 lucro também pode ser
conhecido por outras várias denominações, tais como: lucro bruto, liquido, antes do imposto de
renda, depois do imposto de renda e ainda lucro operacional.
De acordo com Silva (1995), no campo financeiro, a análise do lucro de uma empresa
pode ser feita a partir da decomposição do referido lucro nas contas de receitas e despesas que o
compõe, assim como , na verificação da representatividade de cada uma dessas contas em face de
um referencial, tais como o volume de vendas da empresa.
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2.9.3 Fluxo de caixa
De acordo com Silva (1995) o fluxo de caixa é o processo considerado por muitos
analistas um dos instrumentos que melhor permite analisar e identificar a circulação de dinheiro
nas organizações, através da variação de suas disponibilidades mais as aplicações finaneeiras , são
as entradas e saídas de caixa da empresa. A análise do fluxo de caixa examina a origem e
aplicação do dinheiro que transitou pela empresa. Este pode apresentar duas dimensões de
compreensão: o fluxo de caixa passado, isto e, aquele que já foi realizado e o fluxo de caixa
previsto: ou seja, previsão de caixa relacionado a períodos futuros.
0 fluxo de caixa é gerado pela empresa e pago aos credores e acionistas. Este por sua vez
também pode ser classificado em: fluxo de caixa de operações, fluxo de caixa de variaçÕes do
ativo imobilizado e fluxo de caixa de variações do capital de giro (ROSS, 1995).
Ainda segundo o autor, os cálculos do fluxo de caixa não são dificeis de serem calculados,
mas requerem muitos cuidados e atenção, principalmente no que se refere As despesas não
monetárias como a depreciação e os impostos diferidos. É importante ainda lembrar que não se
pode confundir fluxo de caixa com variações do capital de giro liquido ou com o resultado do
exercício.

2.9.4 Ponto de equilíbrio
A classificação dos custos em fixos ou variáveis permite urna melhor comparação entre
alternativas com diferentes estruturas de custos (CASSAROTO; KOPITTKE, 2000).
Dessa maneira pode-se verificar qual a melhor alternativa para diferentes níveis de
produção ou demanda, ou seja, achar o ponto de equilíbrio da organização, que mostrará o nível
de atividade a partir do qual um negócio se torna lucrativo.
0 ponto de equilíbrio aponta o momento em que o faturamento da empresa pode cobrir
todos os seus custos, atingindo um lucro operacional igual à zero (DOLABELA, 1999).
O cálculo do ponto de equilíbrio é feito através da divisão do custo fixo total, dividido
pela margem de contribuição.
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Ponto de Equilíbrio --- Custo Fixo Total / Margem de Contribuição.

2.9.5 indices de rentabilidade
O período de pay-back, ou prazo de retorno de investimento é uma das formas mais
comuns de analisar urn investimento, pois através dele pode-se mensurar o tempo em que o
recurso aplicado no mesmo estará retornando aos seus acionistas, ou seja, é o tempo sobre o
retorno do investimento aplicado.
Conforme Ross (1995, p. 123) "a regra do período de pay-back para a tomada de decisão
de investimentos é simples. Um determinado limite de tempo, dois anos, digamos, é escolhido.
Todos os projetos de investimento que possuem período de pay-back de dois anos ou menos são
aceitos, e aqueles que recuperam o investimento em mais de dois anos - quanto isso ocorrer - são
rejeitados."
Urn outro método empregado para avaliar projetos é o chamado índice de rentabilidade,
que nada mais é que a divisão entre o valor presente dos fluxos de caixa futuros após o
investimento inicial e o valor do investimento inicial.
De acordo com Ross (1995), outra forma de avaliarmos a viabilidade de um projeto e com
o enfoque da taxa interna de retorno, que representa algo mais proximo do valor presente liquido,
que na verdade se calcula um número que sintetize os méritos de um projeto que não depende da
taxa de juros vigente no mercado de capitais, mas sim de seus próprios fluxos de caixa. Em geral
a taxa interna de retorno é o valor que faz o valor presente liquido ficar nulo.
Outro índice para avaliar um projeto de viabilidade de um investimento é a taxa média de
retorno ou taxa de retorno contábil, que de acordo com Ross (1995) é calculado pelo quociente
entre o lucro do projeto depois do imposto de renda e da despesa de depreciação e o valor
contábil médio do investimento por toda sua vida útil. No entanto este índice possui algumas
deficiências as quais o empreendedor deve estar atento no momento de utilização, como por
exemplo, a não utilização da matéria-prima apropriada, a não mensuração da distribuição dos
fluxos no tempo e a escolha arbitrária de uma data limite, pois o método não oferece qualquer
orientação a respeito da determinação da taxa de desconto fornecida pelo mercado, defeito esse
também comum no período pay-back.
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3 METODOLOGIA

Metodologia da pesquisa é a parte que define corno, onde e de que forma a pesquisa
realizada, bem como os métodos utilizados para a busca de informações para a execução dos
objetivos determinados.

A metodologia deste trabalho está estruturada de maneira que inicialmente determinou-se
o tipo de pesquisa, seguido das características da mesma. Na seqüência foram estabelecidos os
métodos para a obtenção dos dados e suas técnicas, bem como foram classificados os tipos de
dados dos quais a pesquisa fez uso. Para concluir, foram estabelecidas as delimitações do
universo de pesquisa, o tamanho da amostra utilizada e ainda o local e o tempo de execução dos
questionários presentes neste trabalho.

3.1 Tipo da Pesquisa

O trabalho busca verificar se a viabilidade da implementação do serviço de recrutamento
e seleção de domésticas é viável ou não para a empresa Funcional Grupo de Serviços, mediante

as características da empresa, o ambiente externo e o serviço que esta prestará.
De acordo com Gil (1999), toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério
que se possa classificar corretamente o estudo. Coln relação as pesquisas, segundo o autor é usual
a classificação corn base em seus objetivos gerais. Assim é possível classificar as pesquisas em
três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa pode ser dividida em

duas fases distintas, a primeira de caráter descritivo, procurando verificar quais fatores
influenciam no serviço de recrutamento e seleção de domesticas. Foram considerados
importantes a concorrência e as características sócio-econômicas dos clientes, dados estes
conseguidos após a aplicação de questionários em condomínios. A segunda fase, de caráter
exploratório, pois, com os dados recolhidos, os objetivos específicos levantados visam responder

o problema de pesquisa exposto, semelhante ao objetivo desta pesquisa preconizado por Gil
(1999), proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito

ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas tern como objetivo principal o
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aprimoramento de idéias ou descobertas de intuição, onde seu planejamento é bastante flexível de
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.

3.2 Caracterização da Pesquisa

Quanto à natureza das variáveis estudadas, seguindo a metodologia apresentada por
Mattar (2005) classificou-se a pesquisa como quantitativa e qualitativa mediante cada fase do
processo de pesquisa.
A característica da pesquisa em sua fase exploratória foi puramente qualitativa, onde
foram resgatados dados e infonnações, que posteriormente foram analisados e auxiliaram aos
alcances dos objetivos da mesma. Os dados coletados na organização tiveram

um caráter

qualitativo. Para tal foram utilizadas diversas entrevistas não-estruturadas com o proprietário
Mauro Jacomel, que forneceu gentilmente todas as informações cabíveis, para a análise e
identificação de possíveis pontos importantes para o estudo.
Em sua fase de análise do mercado a pesquisa apresentou-se de forma quantitativa, onde
as informações e dados foram obtidos através de um grande número de respondentes e
posteriormente passado por urna análise e medição de ausência ou presença de algo nas variáveis
estudadas.

3.3 Tipos de Dados

Na presente pesquisa, para um levantamento de dados mais completo, buscaram-se dados
secundários, que são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e as vezes até
analisados, que muitas vezes estão disponíveis ern revistas, na internet, empresas, instituições não
governamentais, publicações, governo e órgão ou entidades que possam contribuir com
informações cruciais ao desenvolvimento do trabalho.
Para busca de informações que não estão disponíveis nos dados secundários, foram
resgatados dados primários através de várias entrevistas pessoais, onde os participantes
respondem á perguntas já estabelecida para contribuir com o alcance dos objetivos da pesquisa.

Portanto nessa pesquisa foram utilizados corno dados primários os questionários que os
indivíduos responderam durante as entrevistas em condomínios.

3.4 Instrumento de Coleta

0 instrumento de coleta de dados contém perguntas corn respostas fechadas, sendo elas
dicotômicas, escolha múltipla e escala. Inicialmente foram questionados aos entrevistados os
dados socioeconômicos, para ser identificado o perfil socioeconômico. Em urn segundo momento
perguntas atreladas a sua percepção e suscetibilidade sobre ao serviço.
De acordo com Gil (1999), urn questionário estruturado é composto por uma relação fixa
de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados, que
geralmente são em grande número. Dentre as principais vantagens do questionário estruturado
estão a sua rapidez e o fato de não exigirem exaustiva preparação dos pesquisadores, o que

implica custos mais baixos.

3.5 Delimitação do Universo da Pesquisa

De acordo com Gil (1999), para que urna amostra represente corn fi dedignidade as
características do universo da pesquisa, deve ser composta por um numero suficiente de casos.

Este número, por sua vez, depende dos seguintes fatores: extensão do universo, que define se o
universo é finito ou infinito; nível de confiança estabelecido, que se refere à área da curva normal
definida a partir dos desvios padrões em relação à sua média; erro máximo permitido e
percentagem com a qual o fenômeno se verifica que é uma estimação prévia da percentagem com
que se verifica um fenômeno.
0 local para aplicação de questionários foi escolhido baseado com o que se pretende que
sejam os principais clientes da empresa, ou seja, usuários que utilizam ou já utilizaram o serviço
de domésticas ou faxineiras, da regido Grande Florianópolis. As classes que mais utilizam o
serviço de empregadas domésticas são Al

e A2, caracterizadas por possuírem rendas

consideravelmente altas mediante a média nacional, mais de um automóvel e pelo menos urn
imóvel de alto valor (ESTADO DE MINAS, 2007).
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Portanto, pode-se deduzir que os usuários procurados para esta pesquisa encontrem-se em
residências ou apartamentos de alto valor. Para facilitar a pesquisa, foram escolhidos apenas
condomínios de alto valor. Para realizar a escolha destes condomínios, foi disponibilizado por uni
corretor de imóveis de urna renomada imobiliária, uma relação com diversos condomínios onde
todos os apartamentos são valorados acima de R$350.000,00. Dentro desta relação foram
escolhidos por critério de acessibilidade(proximidade do entrevistador, condomínio atendido pela
Funcional Grupo de Serviços e etc.) quais seriam parte das entrevistas. Foram entrevistados para
a pesquisa os moradores dos condomínios: Mirante da Bela Vista, Atlântico Sul, Treviso,
Toronto Residence, Aguas do Balneário, Chamonix, Campos Lobo, Trompowski, Orlando
Becker, Mirante do Valle.

3.6 Tamanho da Amostra
As populações podem ser classificadas em finitas ou infinitas, de acordo com o seu
tamanho. Portanto se o universo da pesquisa for acima de 100.000, classificamos como
população infinita e ao contrário, se for abaixo de 100.000 denominamos de população finita.
(GIL, 1999).
Segundo Mattar (2005), de forma geral, o relacionamento entre tamanho da amostra e
erros amostrais e não amostrais é o seguinte: quanto maior a amostra, menor o erro amostral e
maior o erro não-amostral, e vice-versa. Caberá ao pesquisador uma dose de técnica, unia de
cuidados e outra de bom-senso para determinar o tamanho da amostra e o processo de
amostragem.
Como não se possuem pesquisas concretas sobre o número de moradores que residem no
tipo de condomínio escolhido para a pesquisa, para garantir a confiabilidade do tamanho da
amostra, esta será calculada como população infinita, corroborando com a idéia de Mattar (2005)
sobre como minimizar o erro amostral.
Definido o tipo de amostragem utilizada, a próxima etapa da pesquisa é efetuar o cálculo
da amostra de acordo com a seguinte fórmula:
n=

(

52 X

I)

X

ci

e
Onde:

• n = tamanho da amostra
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•

cr 2 = desvio padrão da curva normal ao quadrado

•

p e q = probabilidade de ocorrência ou não ocorrência de urn fato

•

e = erro atnostral admitido

Logo:
n=22 x 0.5 x 0 5 =204.
0,07

Sendo:
•

Nível de confiabilidade de 95%.

•

Erro amostral 7%,

•

Probabilidade de uma pessoa aleatória vir a ser selecionada para amostra 50%

•

Probabilidade de uma pessoa aleatória não vir a ser selecionada para amostra 50%

•

Número de entrevistas 204

3.7 Local e Duração da Aplicação dos Questionários

Participaram da pesquisa os moradores dos condomínios citados no item anterior, cm uni
intervalo de 2 semanas, no período entre o dia 13 de maio ao dia 28 de maio 2008, cada
respondente preencheu o questionário em uma média de duração entre 4 a 9 minutos. A aplicação

do questionário foi realizada, por Filipe Canabarro Jacomel, autor deste trabalho, com cooperação
do supervisor da Funcional Grupo de Serviços, Sr. Amarildo.

3.8 Delimitação da Pesquisa

Este plano de negócio busca detectar a viabilidade do empreendimento de recrutamento e
seleção perante os quesitos comerciais, legais, financeiros e administrativos, e delimita-se a

responder os objetivos. Entretanto devido as limitações de tempo, disponibilidade do tempo dos
entrevistados e até certo ponto, interesse imediato por parte da gerência da empresa Funcional
Grupo de Serviços, não sera realizado um plano de ação especifico durante este trabalho.
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Portanto, a questão de implantação dos serviços, como as maneiras de distribuição, comunicação

e avaliação dos esforços não serão abordadas.

4 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS

Neste capitulo é que se pretende apresentar o Plano de Negócios, abordando: o Histórico e
Caracterização da Organização; Descrição dos Serviços; Aspectos Jurídicos ligados ao novo
negocio; os temas Recrutamento

e Seleção; Análise de Ambiente Interno, Aspectos

Mercadológicos e Plano Financeiro.

4A Histórico cia Organização

Mauro Jacomel visualizou junto corn seu ex-sócio urna grande oportunidade no setor de
tereeirização de serviços. Segundo Mauro, haviam pesquisas indicando um crescimento de trinta
por cento ao ano das empresas do setor. Com o continuo crescimento demográfico na região
existia um grande otimismo para esse negócio.
Mauro, ao contrário do seu ex -sócio, não tinha experiência em terceirização de serviços.
Ele estudou o negócio por três meses, buscou subsidio junto ao Serviço Brasileiro de Apoio
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Associação Empresarial da Região Metropolitana de
Florianópolis (AEMFLO) além de ter feito estudo de mercado e pesquisa mercadológica.
A abertura da empresa deu-se em primeiro de julho de 2004. A empresa não necessitava
de urna variedade grande de fornecedores., pois seu produto 6. o serviço de seus funcionários. Foi
alugado o espaço fisico corn a imobiliária Brognoli, e foram feitas algumas aquisições básicas
corno material de expediente, microcomputadores, uniformes dos funcionários e móveis, para que
a empresa pudesse entrar em operação.
As atividades começaram corn a locação de serviços principalmente de limpeza e portaria
para condomínios, empresas e eventos. No inicio houve algumas dificuldades como a grande
rotatividade de funcionários (possivelmente por um recrutamento deficiente). Corno exemplo,
Mauro mencionou que seu ex-sócio designou um porteiro analfabeto para trabalhar em um
condomínio localizado em um bairro nobre de Florianópolis, mostrando negligência corn a
qualidade do serviço e a imagem da empresa. Além disso, a empresa enfrentou dificuldade corn
grande quantidade de taxas e impostos, encargos trabalhistas e alta concorrência exercida por
empresas de todos os tamanhos, espalhadas pela grande Florianópolis e com boa experiência no
ramo.
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Em 2005 ocorreu a saída do sócio geral da empresa por motivos pessoais. Com isso
Mauro Jacomel passou a dirigir sozinho a empresa e constatou que existia a necessidade de um
melhor controle financeiro e administrativo. Assim foram implantadas novas ferramentas de
controle gerando melhores resultados para a Funcional. Percebeu-se também um aumento na
estabilidade do quadro de funcionários.
A empresa tem focado os eventos, que segundo Mauro mesmo em pouco tempo de
atuação no ramo é a empresa líder na grande Florianópolis, sendo referência para esse tipo de
demanda. A Funcional já fez eventos de grande importância como a Futurecom, que contou com
cerca de cinqüenta funcionários da prestadora de serviço estudada.
Para o empreendedor as maiores dificuldades já foram enfrentadas e superadas. Apesar do
inicio ter sido de dificuldades, o que por sinal é comum nos primeiros anos das empresas, as
expectativas futuras são otimistas. Entretanto este acredita que a qualidade dos serviços
flexibilidade precisa continuar em plena evolução. Conseqüentemente para isso o estudo de

e

novas

opções de serviços a serem implementados é de extremo valor.
Dentro do segmento de terceirização para condomínios a empresa tem corno principais
concorrentes desde gigantes do setor como Casvig, Orcali, Maranata até empresas de porte
semelhante ao da Funcional, como Liderança . Orbenk e muitas outras pequenas empresas.

4.2 Caracterização da Organização

A empresa Funcional Grupo de Serviços mantém o seu corpo administrativo (2,erencial no
mesmo imóvel desde a sua fundação, este imóvel é situado na rua D. Pedro Demoro 11, 750, no
bairro Campinas, município de Sao Jose. A escolha pelo município de Sao José foi devido ao
imposto ISS ser inferior em 2,5% ao da capital Florianópolis.
O imóvel alugado pela organização possui 6 salas, sendo que uma destas salas está sem
utilização e sem um plano futuro de ocupação, podendo assim ser utilizada para mais
funcionários sem aumentar o valor de aluguel e assim maximizar o espaço alugado.
A empresa atualmente presta a terceirização dos serviços de limpeza, portaria,
recepcionista, telefonista, zeladores, digitadores, auxiliares administrativos, garagistas,
ascensoristas, camareiras, passadeiras e copeiras. Raramente, normalmente em caso de evento de
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grande porte quando é exigido algum serviço fora os citados anteriormente, pode ser realizada
uma espécie de 'quarteirização' ou parceria corn outras empresas.
A empresa atualmente atua em cerca de 30 condomínios na região Grande Florianópolis,
com uma area de atuação bastante pulverizada. Apesar de ainda ser considerada unia empresa
bastante pequena em relação a vários de seus concorrentes, a organização evoluiu de maneira
bastante rápida e sustentada, sendo ate considerada referencia na sua região na área de eventos.
Atualmente ate ganhando licitações junto a órgãos públicos, como no caso do evento
EapoMoney, recentemente realizado dentro da Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC.
As questões estruturais e de pessoal atuais da organização serão apresentadas no item 4.7
que se refere ao Ambiente Interno da organização.

4.3 Descrição dos Serviços

A Funcional Lar, divisão doméstica da Funcional Grupo de Serviços, trabalhará com 2
serviços semelhantes: o agenciamento de domésticas e recrutamento de faxineiras especializadas.
O agenciamento de domésticas é composto basicamente no recrutamento, seleção e

colocação de profissionais de serviços domésticos dentro das residências que solicitarem. Este
agenciamento funciona da seguinte maneira: e. assinado urn contrato de colocação profissional
entre a Funcional Lar e o futuro empregado. Dentro dos 3 primeiros meses da doméstica
designada para este empregador em caráter de experiência, apesar de ela não possuir vinculo corn
a empresa Funcional Lar, será vinculada ao empregador. Tendo este solicitante o direito a 3
substituições de profissionais caso não se sinta satisfeito. Após estes 3 meses, o cliente paga uma
taxa igual ao salário da doméstica e esta passa a ser urna domestica convencional empregada ao
cliente.
O recrutamento de faxineiras especializadas tem o objetivo de realizar apenas um serviço

de 8 horas para o solicitante. Entretanto o comum é que ocorra uma habitualidade do serviço,
podendo esta ser mais de uma vez por semana, semanal ou até quinzenal.
Tendo identificado urna lacuna no mercado, onde não foi encontrada nenhuma
concorrente que use como canal de anúncio jornal, televisão, Internet, lista telefônica, a
Funcional Lar pretende ser a 'pioneira' neste tipo de serviço na Grande Florianópolis.
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Op rimeiro contato do solicitante de serviço com a Funcional Lar (nova marca) é feito via
preenchim ento do formulário de solicitação que pode ser feito utilizando a Internet ou por contato
telefônico
Em no máximo três dias após a solicitação, a Funcional Lar representada por um
supervisor operacional, irá á residência onde serão realizados os serviços portando a veri ficação
dos documentos da profissional junto a Secretaria de Segurança Pública, atestado de antecedentes
crimin ais, exames de saúde fisica, referências pessoais e de antigas patroas e histórico familiar.
Neste primeiro contato, o supervisor e a doméstica (ou faxineira), faz-se um levantamento das
ativid ades a serem realizadas na residência para futuras avaliações (no caso de faxina, se esta
pode ser realizada em 8 horas),
No caso do serviço de faxina, após o primeiro dia, sera realizado por parte da solicitante
pre enchimento de uma avaliação dos serviços desta faxineira. Dependendo do resultado desta
avaliação, a faxineira poderá ser substituida por outra ou re-treinada.
Para o serviço de agenciamento de domésticas, também é realizado o preenchimento de
uma avaliação dos serviços, entretanto esta sera feita após uma semana. E depois repetida
mensalmente.

4.4 Aspectos Jurídicos

O perfeito entendimento dos quesitos jurídicos propicia o entendimento de como e de qual
maneira devem ser ofertados e operacionalizados os serviços de recrutamento de domesticas,
além de outras questões fiscais que envolvem a organização.

4.4.1 Registro como ME ou EPP e tributos devidos.

Ern âmbito federal para a empresa ser registrada como micro empresa ou empresa de
pequeno porte, utiliza-se um sistema que confere tratamento tributário diferenciado simpli fi cado
e favorecido, de acordo com a lei do Simples, em relação aos impostos e contribuições
pertinentes. Entretanto, por força da lei do Simples, a prestadora de serviços não poderá optar
pelo sistema do Simples Federal.
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No entanto em âmbito estadual, para fins de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS), as condições seguem abaixo: tratamento diferenciado

e

simplificado previsto em lei, com relação ao ICMS.

a) Micro-empresa: faturamento de até R$ 160.000,00
b) Empresa de Pequeno Porte: faturamento entre R$ 160.000,00 á R$ 2.000.000,00 ao
ano.
Se a empresa estiver nestes moldes, será recolhido um valor de R$ 25,00 até 5,95% do
faturamento, de acordo com a lei Catarinense que institui o Simples/SC, que no caso é urn valor
bem abaixo dos 17% previstos para empresas normais.
Em relação aos tributos de ordem federal, as prestadoras de serviço podem optar por duas
formas de tributação: através do lucro real ou presumido. Se a empresa optar pelo sistema (le
lucro real tem que tributar: 7,6% do seu faturamento bruto mensal pelo COF1NS (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social), porém podendo deduzir este mesmo valor de suas
despesas e custos;
a) 1,65 % do faturamento bruto mensal pelo PIS (Programa de Integração Social),
podendo também deduzir de suas despesas e custos;
b) Contribuição social de 9% do lucro liquido do rinds;
c) 15% sobre o lucro liquido do mês para o 1RPJ (Imposto de Renda - Pessoa Juridical:
d) ISS (imposto sobre serviços), podendo variar de 2% a 5% do faturamento. Porém se a
organização optar pelo sistema de lucro presumido tem que contribuir corn os
seguintes impostos;
e) 3,00% do seu faturamento bruto mensal para o CORNS;
IRPJ de 4,80% do faturamento bruto trimestral;
g) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido) de 2,88 % de seu faturamento
bruto trimestral;
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4.4.2 Aspectos legais relacionados aos serviços a serem prestados

Haja vista, a regulamentação da relação ernpregatícia dos domésticos, pode se veri ficar
que a Funcional Lar não atuará sob regime de terceirização de serviços quando for escolhido o
serviço de agenciamento de domésticas. Pois, a terceirização está amparada por um contrato de
prestação de serviços, ferindo um dos aspectos especí ficos desta relação empregado e
empregador. Conforme já citado, uma pessoa jurídica, tal como a Funcional Lar, não pode ter
vinculo empregatício com um empregado doméstico.
A Funcional Lar restringir-se-ia somente a recrutar e selecionar as empregadas
domésticas, sem nenhum contrato ou termo de vinculo empregatício. A empresa tem corno
objetivo criar urn rigoroso sistema de seleção de profissionais, não incon -endo nenhuma taxa para
inserção neste "banco de profissionais - .
A empresa corno citado, terá serviço para solicitação de perfis, onde o tomador de
serviços demonstrará suas necessidades. Após análise dos profissionais disponíveis, a Funcional
encaminhará o profissional ao tomador de serviços. O tomador de serviços será uma

pessoa tisica

e o serviço será exercido em seu âmbito residencial.
A Funcional Lar receberá por parte do tomador de serviços urna taxa pela alocação do
profissional. Esta relação sell firmada por urn contrato civil onde explicitará a responsabilidade
da Funcional Lar pelo profissional alocado na residência do tomador de serviços. Tal fato está
amparado pelo Código Civil, seção IV - Promessa de Fato de Terceiro concernente à contratos;
segundo art. 439: Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos,
quando este o não executar. Todavia, o art. 440 cita que nenhuma obrigação haverá para quem se
comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. 0 contratante, ou
seja, o tomador de serviços ter* estipulado ern contrato, o direito a realizar substituições de
empregadas domésticas caso sentir-se lesado ou apenas insatisfeito com os serviços prestados.
O contrato também firmará a quem deve ser realizado o pagamento; do objeto do
pagamento; do lugar do pagamento; do tempo do pagamento, segundo Código Civil, Capitulo I,
Seção I, II, III e IV.
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Ressalta-se que o vinculo empregaticio, e conseqüentemente os direitos trabalhistas dos
domésticos ficam sob responsabilidade dos tomadores de serviços; não cabendo a Funcional Lar
nenhuma obrigação trabalhista.
A Funcional Lar também prestará serviços de faxina a tomadores de serviços. Entretanto a
relação empregaticia é diferente da que ocorrerá corn as empregadas domésticas. A oferta de
serviço de faxina e limpeza pela Funcional Lar aos tomadores de serviços, será caracterizada
como terceirização. As faxineiras serão profissionais contratadas em regime celetista (CLT) pela
Funcional Lar. A proposta viabiliza a terceirização destes profissionais a tomadores de serviços,
sejam eles pessoas jurídica ou fisica. Sendo assim, ocorrerá a assinatura de um contrato de
prestação de serviços, redigido pela Funcional Lar ao tomador de serviços, especificando

o

serviço prestado, tempo e condições e prazos de pagamento.
A atividade proposta está amparada legalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST
no enunciado 331, III. Trata-se do terceiro grupo caracterizado por situações passiveis de
contratação terceirizada licita que envolve atividade de conservação e limpeza. Segundo Delgado
(2005, P. 43) "esse rol de atividades foi urn dos primeiros a ensejar práticas terceirizantes no
mercado de trabalho privado do país; semelhante rol, já se encontrava expressamente referido no
texto da Lei n° 5.645, de 1970".
Ressalta-se que, obviamente, por as faxineiras serem contratadas pela Funcional Lar em
regime CLT, todos os direitos trabalhistas expostos ern tal código serão de sua responsabilidade.

4.5 Recrutamento

De acordo corn Lacombe (2003, p. 244), o recrutamento "abrange o conjunto de práticas e
processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais". No caso do
serviço de Recrutamento e Seleção de doméstico, esta vaga se torna vigente a mediante ao pedido
de urna empregada doméstica com urn determinado perfil escolhido pelo cliente via site ou
telefone. Semelhante ao que diz Stoner e Freeman (1999, p. 278) "6 conseguir um grupo de
candidatos suficientemente grande para que a organização possa selecionar os empregados
qualificados de que precisa". Para formar o grupo de candidatos para a vaga, 6 necessário que
seja realizado um banco cadastral das domésticas/faxineiras a disposição.
Para a captação e movimentação dos indivíduos, existem duas alternativas a serem
consideradas: o recrutamento externo e o interno. No caso do recrutamento de domésticas, como
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será feito apenas o agenciamento desta empregada, será obri gatório que seja utilizado o
recrutamento externo. Este banco cadastral de domésticas será formado por meio de anúncios dos
mais diversos, recolhimento de curriculos, indicações de funcionários, além de um canal aberto
para domésticas enviarem seus currículos virtuais no site que será feito pela empresa e
possivelmente com parcerias com entidades de capacitação de mão de obra.
Já para o recrutamento de faxineiras, a empresa tem a opção de se utilizar tanto do
recrutamento interno, quanto externo. Neste caso, não será vantajoso para um funcionário da
empresa que atua em outra função passar a ser faxineira. Afinal é uma função que demanda de
maior esforço, com uma remuneração menor aos outros cargos existentes. Portanto será
preferencial que seja utilizado o recrutamento externo também para esta atividade, recorrendo aos
mesmos canais de recrutamento dos serviços de faxineiras.

4.6 Seleção

Seleção é vista por Stoner e Freeman (1999) como o processo mútuo através do qual
organização decide se vai ou não fazer uma oferta de trabalho e o candidato decide se a aceita ou
não.
Esta atividade para uma agência de domésticas é basicamente todo o centro de suas
operações, afinal é o principal modo de diferenciar a qualidade de seus profissionais do ,
concorrentes.
Para garantir a qualidade desta seleção, serão estabelecidas regras e procedimentos de
seleção, baseados especialmente na resposta 15 do questionário, onde define como principal fator
para a escolha de urna doméstica o fator segurança, seguido de capricho nas tarefas.
Sendo assim, os princípios da seleção de domésticas serão pesquisas fami hares,
financeiras e em agências de segurança sobre histórico de problemas. Além de ampla
investigação de referências de patrões anteriores. Com um cruzamento minucioso das habilidades
apresentas e comprovadas pela doméstica aos requeridos pelo cliente no formulário de pedido de
doméstica (constante no Apêndice A).
Em casos especiais e que sejam de grande interesse da empresa, também será possível
realizar treinamentos para certas atividades onde a doméstica potencial se demonstre deficiente.
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A atividade de recrutamento e seleção hoje é atribuida a gerente operacional lsanete, para
o recrutamento e seleção de domésticas é necessário que sejam contratados mais funcionários
devido sua trabalhosa operacionalização. Entretanto apesar de trabalharem em algo que pode ser
considerado uma divisão separada, estes estarão subordinados a gerente operacional.

4.7 Ambiente Interno

Essa análise compreende aspectos intrínsecos da atual estrutura organizacional da
empresa; além da prospecção quanto a possíveis alterações advindas das novas atividades
propostas.
De acordo com Oliveira (1996), a análise interna tem por finalidade colocar em evidéncia
as deficiências e qualidades da empresa que está sendo focalizada, é imprescindível tomar como
perspectiva para comparação as outras empresas do seu setor de atuação, sejam elas concorrentes
diretas ou apenas concorrentes potenciais.
4.7.1 Estrutura Organizacional
Mintzberg (2003, p. 12), define estrutura organizacional basicamente como a divisão e
coordenação das tarefas. Percebemos essa definição quando o autor diz que ''a estrutura de uma
organização pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o
trabalho é dividido em tarefas distintas, e depois, como a coordenação é realizada entre essas
tarefas."
A Funcional é uma empresa de pequeno porte que divide seu trabalho basicamente em
diretoria, dois departamentos, um responsável pela parte operacional, Departamento Operacional
e outro pelas vendas dos serviços, Departamento Comercial.
A Diretoria, ocupada pelo Sr. Mauro Jacomel (proprietário), é responsável pela
administração geral da empresa, principalmente pelo planejamento estratégico, financeiro e
comercial, exercendo controle e coordenação direta sobre todas as atividades da empresa.
O Departamento Operacional é de responsabilidade da gerente operacional Isanete, que

tern como responsabilidade a operacionalização dos serviços, recrutamento e seleção dos
funcionários, comunicação das diretrizes da empresa para novos colaboradores, treinamento nos
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eventos, pagamento dos funcionários, organização do escritório, aquisição de vale alimentação e
vale transporte.
0 Departamento Comercial é de responsabilidade da gerente comercial Silvaria (esposa do
Sr. Mauro), que é responsável pelas vendas dos serviços oferecidos pela empresa.
Atualmente a empresa possui um supervisor operacional . Amarildo, sendo este
subordinado diretamente ao departamento operacional. Sua responsabilidade é supervisionar os
postos de trabalho, entregar os boletos de cobrança e pagamentos, implantar os serviços, entrega
de vale transporte, treinamento de funcionários, entre outros.
A empresa presta serviços de portaria de condomínio, zelador, recepção, serviço de
limpeza e eventos. A legislação trabalhista não permite intercâmbio de funções, por exemplo, não
é permitido um porteiro ser alocado como servente de limpeza ou zelador. Havendo, portanto no
nível operacional uma divisão de tarefas rígida por imposição da própria lei. Prospecta-se que
sera necessário realizar a contratação de mais um supervisor operacional para atuar
especificamente nos serviços a serem implementados.
Quanto a alocação de empregadas domésticas, este novo supervisor operacional, irá as
residências detectar junto aos tomadores do serviço suas necessidades, fazendo, desta forma, um
levantamento das atividades a serem exercidas pelas domésticas. Dado a demanda estimada. farse-6 necessário a contratação de pelo menos dois estagiários, nos quais irão auxiliar o noN,
supervisor operacional e a própria gerente operacional. Assim sendo, presume-se que a gerente
operacional delegará para estes estagiários, atividades tais como: pagamento dos funcionarios,
organização do escritório, aquisição de vale alimentação e vale transporte; além de suporte no
recrutamento e seleção dos funcionários.
A empresa apresenta atualmente um organograma de fácil visualização e entendimento,
devido a alta diferenciação das tarefas realizadas. Todos os funcionários sabem a sua função e
nível hierárquico, sendo assim definido:
a) Primeiro nível: representado pelo diretor;
b) Segundo nível: gerente operacional e gerente comercial;
c) Terceiro nível: supervisor de operações
d) Quarto nível: demais funcionários.

A

nova estrutura trará consigo um increntemo no terceiro nível da estrutura da empresti,

dado a contratação de um supervisor operacional focado na nova Area, além de 2 estagiários.

4.8 Aspectos Mercadológicos
Após a análise dos dados retirados das respostas dos questionários, foi possível elaborar

uma breve pesquisa de mercado, além de urn estudo do perfil e de algumas preferencias dos
entrevistados.

4.8.1 Clientes

1" Questão: Sexo
Nesta questão o pesquisado assinalou o seu sexo e desta forma contribuiu para a
identificação da predominância de homens ou mulheres entre os entrevistados.

Tabela 01: Sexo
Sexo

fab

Masculino
Feminino
Total Geral

90
114
204

fac

90
204
204

frel

frel ac

44,12%
55,88%
100,00%

44,12%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Gráfico 01: Sexo
Fonte: Dados Primários (2008).
Ao final desta questão, foi possível analisar o equilíbrio, com pequena predominância em
mulheres como entrevistadas na proporção de 55,88%, contra 44,12% de homens entrevistados
entre os 204 entrevistados. Demonstrando uma maior proporção do sexo feminino.

r Questão:

Faixa Etária.

O objetivo desta questão d identificar a faixa de idade dos participantes da pesquisa.

Tabela 02: Faixa Etária
Faixa Etária
frei
fat:
fab
0
0.00%
16 a 20
0
5
2.48%
5
21 a25
25
9,90%
20
26 a 30
51
12,87%
26
31 a35
13,37%
27
78
36 a 40
112
16,83%
34
41 a45
202
44,55%
90
acima de 45
202 100,00%
202
Total
Fonte: Dados Primários (2008).

fret ac

0,00%
2,48%
12,38%
25.25%
38,61%
55,45%
100,00%
100,00%

acima de 45

90

1 34

41 a 45
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27

31 a 35

J 26
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Gráfico 02: Faixa Etária.
Fonte: Dados Primários (2008).

Nesta questão, com grande superioridade numérica, entrevistados com idade acima de 45
anos representando 44.55% do total. Em segundo lugar, com uma certa distância em porcentagem
esteve o intervalo entre 41 a 45 anos. Sendo assim possível perceber a predominância de pessoas
mais maduras entre os entrevistados.

Questão: Estado civil.

Tabela 03: Estado Civil.
Estado Civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Outro
Total Geral

fah

fac

frei

frei ac

60
110
30
4
0
204

60
170
200
204
204
204

29,41%
53.92%
14,71%
1,96%
0,00%
100,00%

29,41%
83.33%
98,04%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

o Solteiro Casado o Divorciado o Viúvo • Outro
120
100
80
60
40
20

O

Gráfico 03: Estado Civil
Fonte: Dados Primários (2008).

Como pode ser veri fi cado, a grande maioria dos respondentes assinalou a opção de
casado, demonstrando assim que provavelmente a decisão para a contratação de uma doméstica
realizada por mais de um dos indivíduos.
Questão: Nível de Escolaridade.

Nesta questão o objetivo principal era identificar o nível de escolaridade entre os
entrevistados.

Tabela 04: Nível de Escolaridade

Escolaridade
EM Incompleto
EM Completo
Superior Incompleto
Superior completo
Esp./Mest/Dr
Total Geral

fah

fac

frel

frel ac

3
87
24
67
23
204

3
90
114
181
204
204

1,47%
42,65%
11,76%
32,84%
11,27%
100,00%

1,47%
44,12%
55.88%
88,73%
100,00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).
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Gráfico 04: Nível de Escolaridade.
Fonte: Dados Primários (2008).

Pode se perceber que o percentual maior dos entrevistados possui apenas o ensino médio
completo ou superior completo, demonstrando assim um nível de instrução alto dos
entrevistados.

5' Questão: Bairro
0 objetivo desta pergunta é que seja identificado em qual área da cidade estava localizado

o edifício do pesquisado.
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Tabela 05: Bairro
Bairro
fab
fac
Gel
Sao José/Palhoça
23
23
11,27%
Trindade e Região
6
29
2,94%
Coqueiros e região
26
55
12,75%
Estreito e Regido
17
72
8,33%
Praias
27
99
13.24f;
Centro
105
204
51,47'';
Outro
204
0,00%
Total Geral
204
204 100,00%
Fonte: Dados Primários (2008).

Ircl ac

I L27%

14.22%
26,96%
35,29%
48,53%
100,00%
100,00%
100,00%

o Grande
1 r.

Florianópolis
Trindade e Região

o Coqueiros e regiao
ED Estreito e Região
Praias
o Centro

Gráfico 05: Bairro.
Fonte: Dados Primários (2008).
Com a porcentagem de 51,47%, é possível perceber que a grande maioria dos

questionários foi aplicado no bairro Centro, sendo as outras localidades de

aplicação

proximamente distribuídas em Praias (13,34%), Coqueiros e Região (12,75%), Grande

Florianópolis (11,27%), Estreito e Região (8,33%) e por uma minoria de entrevistados em
condomínios do bairro Trindade e região (2,94%).
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Questão: Renda familiar.
0 intuito desta questão d o de analisar qual a renda dos en trevistados e assim identificar o
poder aquisitivo dos possíveis clientes da organização.

Tabela 06: Renda
Renda Individual
R$1.000,00 a R$1.999.00
R$2.000,00 a R$3.499.00
R$3,500,00 a R$6.499.00
R$6.500,00 a R$9.999.00

fat%

Gel

fret ac

6
6
3,06%
12
18
6,12%
43
61
21,94%
61
122
31,12%
R$10.000,00 ou mais
72
194
36,73%
sem rendimentos
2
196
1,02%
Total Geral
196
196 100,00%
Fonte: Dados Primários (2008.1

3,06%
9.18%
31.12%
62,24%
98,98%
100,00%
100,00%

fag,

Renda
r:1 R$ 1.000,00 a
R$1.999,00
• R$ 2.000.00 a
R$3.499.00

o RS3.500,00 a
R$6.499,00

0

o RS6.500,00 a
R$9.999,00
• R$10.000,00 ou

mais
o sem rendimentos

Gráfico 06: Renda.
Fonte: Dados Primários (2008).
As respostas desta questão demonstram que o público pesquisado, como já era esperado
pela escolha da amostra, possui padrão de renda alto ou altíssimo, com a maioria de 36,73%
possuindo renda de R$ 10.000,00 ou mais, seguido do intervalo de R$ 6.500.00 a R$ 9.999,00
com 31,12%, corn 21,94%, R$3.500,00 a R$ 6.499,00, logo após a minoria com menor poder
aquisitivo representado pelos intervalos de R$ 2.000,00 a R$ 3.499,00 com 6,12% e R$ 1,000.00
a R$ 1.999,00 com 3.06%. Esta questão obteve um número pequeno de entrevistados que não
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quiseram revelar sua renda. Esta grande renda pode ser considerada favorável para o serviço a ser
oferecido pela organização

r Questão: Número de pessoas na residência
Esta pergunta visa identificar o tamanho da família do entrevistado.

Tabela 07: Número de residentes
Número
1
2
3
4
5 ou mais
Total Geral

fab

fae

frei

frei ac

14
18
51
57
64
204

14
32
83

6,86%
8,82%
25,00%
27,94%
31,37%
100,00%

6,86%
15,69%
40,69%
68,63%
100,00%
100,00%

140
204
204

Fonte: Dados Primários (2008)

Gráfico 07: Número de Residentes.
Fonte: Dados Primários (2008).

possível perceber nesta questão o equilíbrio entre as respostas mais assinaladas, 5 ou
mais (31,37%), 4 (27,97%) e 3 (25,00%), sendo assim possível perceber que a grande maioria
dos entrevistados são de famílias, e não apenas casais ou moradores sozinhos representados por 2
(8,82%) e 1 (6,86%).
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8' Questão: Se contratou serviços de doméstica ou diarista

Por meio da resposta desta pergunta, 6 possível identificar quais dos entrevistados têm
conhecimento real do funcionamento da contratação de urna doméstica.

Tabela 08 Se já contratou
Contratou

fat,

fac

frei

Sim
Não
Total

190
14
204

190
204
204

93,14%
6,86%
100,00%

Gel

ac

93,14%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Gráfico 08: Se jai Contratou.
Fonte: Dados Primários (2008).
Por essa pergunta é possível analisar que praticamente todos os entrevistados já possuíram
uma empregada doméstica ou diarista com 93,14%, ou seja, grande maioria já conhece os prós e
contras do serviço. A parcela que nunca possuiu os serviços é formada por 6.86% dos
entrevistados.
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9 1 Questão: Como você fez o contato com a(s) doméstica(s)/diarista(s) contratada(s)?
0 objetivo desta pergunta 6 descobrir qual foi o método encontrado para contatar a
doméstica contratada.

Tabela 09: Como fez o contato
Escolha

fac

frei

frel ac

131 131
23 ' 154

68,95%
12,11%

68,95%
81,05%

fah

Indicação de Amigo
Indicação de
Doméstica/Funcionária
Doméstica já havia
prestado serviços
Agência de domésticas
Outro
Total Geral

17

171

8,95%

90,00%

0
19
190

171
190
190

0,00%
10,00%
100,00%

90.00%
100.00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

o Indicação Amigo
• Indicação de Domestica/Funcionaria
o Doméstica já hal,ia prestado seNiços
o Agência de domésticas
• Outro
150

100

50

Gráfico 09: Como fez o contato?
Fonte: Dados Primários (2008).

61

A maioria dos entrevistados fez contato com a doméstica por indicação de um amigo
(68,95%), sendo seguida de longe por 12,11% por Indicações de outra doméstica ou funcionária,
8,95% dos entrevistados afirmaram que fizeram o contato pois a contratada já havia prestado
serviços anteriores. Um fato interessante nesta questão é que nenhum dos entrevistados já
utilizou serviço de agenciamento de doméstico prestado por pessoa jurídica. Entre as respostas
classificados como Outro, apareceram diversas respostas como Jornal, curricula. anúncio em
classificados, anúncio grátis em programa popular.

10' Questão: Você tem conhecimento de alguma agência de recrutamento de
domésticas em Florianópolis?
O objetivo desta questão é verificar com os entrevistados se eles possuem conhecimento
de alguma empresa que preste serviços semelhantes aos que serão propostos.

Tabela 10: Conhecimento de Agência
Conhecimento

f-ah

f
-at:

frei

fret a:

Sim
Não
Total Geral

0
204
204

0
204
204

0,00%
100,00%
100,00%

0,00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

ci Sim

Não

250
Não; 204
200
150
100
50

o
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Gráfico 10: Conhecimento de Agência.
Fonte: Dados Primários (2008).

Nesta questão, a maioria absoluta(100%) dos entrevistados afirmaram que não tem
conhecimento de uma agência de recrutamento de domésticas, algo que pode ser produtivo para a
Funcional Lar.

11' Questão: Você já teve dificuldades para contratar urna domestica ou diarista de
qualidade?

Esta pergunta tenta verificar se os respondentes que já contrataram o serviço de
domésticas, se obtiveram facilidades para conseguir suas dornésticasidiaristas.

Tabela 11: Dificuldade para encontrar
Dificuldade

f-an
158
32
190

Sim
Não
Total Geral

fac

frel

158
190
190

83,16%
16,84%
100,00%

Gel

ac

83,16%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Não; 32:
17.

wç=-

ei Sim
Não

Sim: 158;
83°0

Gráfico 11: Teve dificuldade?
Fonte: Dados Primários (2008).
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83,16% afirmaram que tiveram dificuldades para contratar uma doméstica ou diarista de
qualidade, ou seja, a facilidade apresentada por uma empresa que faça todo o processo de seleção
pode ser explorada pela Funcional Lar, apenas 16,84% não tiveram dificuldades para contratar
uma doméstica ou diarista de qualidade.

12' Questão: Com a finalidade de garantir a qualidade dos serviços de doméstica no
seu lar, você estaria disposta a pagar uma taxa equivalente ao valor do salário desta?

Esta pergunta apresenta a disposição ou não do entrevistado em potencialmente utilizar os
serviços da Funcional Lar. Destinada apenas aos que já utilizaram o serviço de domésticas.

Tabela 12: Estar disposto a pagar
Disposição

fab

fac

frei

frei ac

Sim
Não
Total Geral

112
78
190

112
190
190

58,95%
41,05%
100,00%

58,95%
100.00' ,

Fonte: Dados Primários (2008).

Não; 78;
41%

oSim
Sim: 112;
59 0,0

Gráfico 12: Estar disposto a pagar.
Fonte: Dados Primários (2008).

• Não
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Esta pergunta é de vital importância para qualquer análise, e a resposta de Sim por
58,95% dos entrevistados, afirma que o serviço de agenciamento caso consiga passar a
tranqüilidade de qualidade garantida, afirma que existe um mercado a ser explorado. 41,05%
responderam que não estariam dispostos a pagar a taxa.

13' Questão: Quantas domésticas ou diaristas já trabalharam em seu lar nos últimos
5 anos?

Obtendo a resposta desta pergunta, é possível verificar a rotatividade de domésticas por
cliente.
Tabela 13: Quantidade de domésticas
Quantidade

fab

fac

Frei

frei ac

1

51

51

26,70%

26,70%

2

17

68

8,90%

35,60%

3

23

91

12,04%

47,64%

4

29

120

15,18%

62,83%

5 ou +

71

190

37,17%

100,00%

Total Geral

190

190

100,00%

100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).
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Gráfico 13: Quantidade de domésticas.
Fonte: Dados Primários (2008).
Com esta pergunta 6 possível perceber um padrão de comportamento por parte dos
entrevistados, a maioria possui uma certa rotatividade com 5 ou mais domésticas (37,17%) ou
encontra uma única que se mantém durante um longo período (26,70%). 15,18% contrataram 4
domésticas, 12,04% utilizaram 3 domésticas e a minoria de 8,90% utilizou duas domésticas
durante o período. Destinada apenas aos que já utilizaram o serviço de domésticas.
14" Questão: Caso tenha utilizado o serviço de diarista, se fosse possível or um valor
semelhante, você contrataria uma diarista via empresa de terceirização?
Este questionamento visa perguntar diretamente se o usuário de diaristas se este teria o
interesse de usar diaristas terceirizadas.

Tabela 14: Se utilizaria o serviço de doméstica terceirizado
Preferência

fab

fac

Sim
Não
Total Geral

137
14
151

137
151
151

frei

frel ac

90,73%
9,27%
100,00%

90,73%
100.00%

Fonte: Dados Primários (2008).

riçr

Não; 14:
9%

,

II Sim

• Não

Sim; 137:

91%

66

Gráfico 14: Utilizaria terceirização?
Fonte: Dados Primários (2008).
90.73% dos entrevistados responderam sim a questão, ou seja, caso fosse oferecido um
serviço semelhante, grande maioria gostaria de utilizar urna empresa para a contratação deste
serviço. Sendo assim possível verificar que, caso a empresa consiga oferecer preços considerados
semelhantes aos das domésticas, existe urn mercado. 9,27% responderam que não utilizariam a
terceirização.

15a Questão:

Qual característica para você é

mais importante em

uma

diarista/doméstica?

Obtendo a resposta desta pergunta, é possível descobrir qual o fator de maior interesse em
uma doméstica para o cliente, podendo ser utilizado tanto para um modelo de serviço como para
campanha de marketing.

Tabela 15: Característica

Característica
Segurança
Capricho
Simpatia
Iniciativa
Total Geral

fah

fac

Gel

frel ac

123
39
9
19
190

123
162
171
190
190

64,74%
20,53%
4,74%
10,00%
100,00%

64,74%
85,26%
90,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

11

140
120
100
80
60
40
20

O Segurança
Capricho
o Simpatia
o Iniciativa

Gráfico 15: Característica.
Fonte: Dados Primários (2008).

A característica considerada mais importante pelos entrevistados foi Segurança(64.74%).
seguida de Capricho nas tarefas(20,53%), por fim Iniciativa(10,00%) e Simpatia(4.74%). Sendo
assim possível perceber a preocupação dos entrevistados com sua segurança em relação aos
funcionários que trabalham dentro do seu lar. Sendo até certo ponto surpreendente a grande
supremacia frente ao capricho das tarefas.

16" Questão: Considerando os preços pagos atualmente por você ou pessoas
próximas, quanto você estaria disposto a pagar por uma faxina de 8 horas?
Esta questão tem o objetivo de verificar o valor considerado ideal ou comum, para o
entrevistado.

Tabela 16: Quanto pagaria por diarista
Valor
8$40
R$ 50
R$60
R$ 70
R$ 80+
Total Geral

fah

34
61
65
22
8
190

frei

frcl ac

34
17,89%
95
32,11%
160
34,21%
182
11,58%
190 ' 4,21%
190 100,00%

17,89%
50,00%
84,21%
95,79%
100,00%
100,00%

fac

68

Fonte: Dados Primários (2008).
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Gráfico 16: Quanto pagaria por diarista?
Fonte: Dados Primários (2008).
A maioria dos entrevistados considera o valor R$ 60 o mais justo com 34,21% das
respostas. Seguido de perto pelo valor R$ 50 que obteve 32,11% das respostas.17,89%
consideram R$ 40 o valor justo, 11,58% o valor de R$ 70 e por fim 4,21% R$80 ou mais.

17' Questão: Considerando os preços pagos atualmente por você ou pessoas
próximas, quanto você pagaria pelos serviços uma doméstica?
Obtendo esta resposta, pode ser encontrado o valor considerado a ser pago a urna
doméstica, conseqüentemente pelo recrutamento de uma.
Tabela 17: Quanto pagaria por doméstica
Valor
R$380-450
R$450-500
R$500-550
R$ 550-600
R$ 600 ou mais
Total Geral

fan
4
30
54
43
59
190

fae

frei

Gel ac

4
34
77
131
190
190

2,11%
15,79%
28,42%
22,63%
31,05%
100,00%

2,11%
17,89%
40,53%
68,95%
100,00%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).
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Gráfico 17: Quanto pagaria por doméstica?
Fonte: Dados Primários (2008).

31,05% consideram R$600 ou mais como o valor justo para uma doméstica, seguidos de
28,42% do intervalo R$ 500-550, 22,63% o intervalo de R$550-600, com 15,79% o intervalo de

R$450-500 e por fim a minoria que considera R$ 380-450 o valor que pagaria como salário para
uma doméstica.
188 Questão: Você possui uma diarista atualmente?

Esta questão tem o intuito de saber quantos dos potenciais clientes se utilizam do serviço
de domestica atualmente.

Tabela 18: possui doméstica atualmente?
Diarista
fah
fa c
frt.]
139

51
190

26,84%
73,16%

190

190

100,00%

Sim

5I

Não

Total Geral

Fonte: Dados Primários (2008).

frei ac

26,84%
100,00%

Gráfico 18: possui doméstica atualmente.
Fonte: Dados Primários (20081.
Dos entrevistados que já contrataram domésticas ou diaristas, apenas 26.84% possuem
atualmente uma diarista habitual, sendo que 73.16% não possuem.
19" Questão: Quantos dias por semana? (apenas se você respondeu sim na questão
18).

Dos entrevistados que possuem diaristas atualmente, procura-se descobrir quantas vezes
são prestados serviços semanalmente.

Tabela 19: Quantos dias por semana?
Dias

fah

fat:

fret

GO at:

1

28

28

54,90%

54,90%

44
31,37%
51
13,73%
51
0,00%
51 100,00%
Primários (2008).

86,27%
100,00%
100,00%
100,00%

16
2
3
7
3+
0
Total Geral
51
Fonte: Dados

30

25
1

20

m2
15

03

10

03+

5

o

Gráfico 19: Quantos dias por semana?
Fonte: Dados Primários (2008).

Com a proporção de 51,90% é possível perceber que a maioria dos usuários do serviço de
domésticas são por meio semanal, em 31,37% dos casos estas diaristas comparecem 2 vezes por
semana e apenas 13,73% dos entrevistados utilizam o serviço 3 vezes por semana. Nenhuma
ocorrência para a opção 3 vezes ou mais por semana.
2011 Questão: Caso o valor cobrado seja semelhante, você substituiria sua diarista

atual por uma diarista tereeirizada imediatamente? (apenas se você respondeu sim na
questão 18).

Tabela 20: Substituiria imediatamente?
Atualmente

far,

Sim
Não
Total Geral

23
28
51

fac

23
51
51

frel

frei ac

45,09%
54,91%
100,00%

45,09%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Sim
45c".

Não
55%

o Sim
Não

Gráfico 20: Substituiria imediatamente?
Fonte: Dados Primários (2008).

Dentre os entrevistados que possuem atualmente uma diarista, 54.91% não tem o desejo
de substituir a sua diarista atual por uma diarista terceirizada, já 45,09% substituiriam a sua
diarista atual imediatamente por uma doméstica terceirizada por um prego semelhante.
21" Questão: Você possui uma doméstica atualmente? (Caso a resposta seja não, pule
para a pergunta 23).

Esta questão objetiva descobrir quantos dos que responde o questionário possuem uma
empregada doméstica atualmente.

Tabela 21: Possuem doméstica atualmente?
Atualmente

fan

fa,

Sim

98
92
190

98
190
190

Não
Total Geral

frei

frei ac

51,58%
48,42%
100,00%

51,58%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Não: 92:
48°0

o Sim

Sim; 98;

Não

Gráfico 21: Possuem doméstica atualmente?
Fonte: Dados Primários (2 008).
Atualmente 51,58% dos entrevistados que já utilizaram o serviço do doméstica/diarista

possuem atualmente uma empregada doméstica. .14 48,42% não possuem os serviços de
doméstica atualmente.

22' Questão: Você pretende ou pode necessitar substituir essa doméstica ern breve
(período de 1 ano)? (se você respondeu Sim na questão 18 esta é sua última pergunta).

A resposta desta pergunta pretende entender a satisfação atual com as domésticas
empregadas.

Tabela 22: Pretende substituir doméstica em breve?
Planejamento

f-at,

f-ac

frei

fret ac

Sim
Não
Total Geral

23
75
98

23
98
98

23,47%
76,53%
100,00%

23,47%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

Sim;

23:

o Sim
• Não

77%

Gráfico 22: Pretende substituir doméstica em breve?
Fonte: Dados Primários (2008).

Dos entrevistados que atualmente possuem uma doméstica, 76,53% responderam que não
pretendem substituir sua doméstica em breve, já 23,47 pretendem. Demonstrando que a maioria
dos empregadores estão satisfeitos corn a sua contratada.

23' Questão: Qual o motivo de você não possuir uma doméstica? (apenas se você
respondeu não na questão 21).
Esta pergunta direciona aos que não possuem doméstica atualmente , busca entender o
motivo de no momento o entrevistado não possuir uma empregada.

Tabela 23: Qual o motivo?
Valor

fab

fac

Gel

fret ac

Sem necessidade

54
19
4
6
9
92

54

58,70%
20,65%
4,35%
6,52%
9,78%
100.00%

58,70%
79,35%
83,70%
90,22%
100,00%
100,00%

Contenção despesas
Falta candidata

Estranhos
Outro
Total Geral

73
77
83
92
92

Fonte: Dados Primários (2008).
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Gráfico 23: Qual o Motivo?
Fonte: Dados Primários (2008).

Para os entrevistados que atualmente não possuem uma doméstica, o principal [Mk()
para não possuir uma 6 falta de necessidade(58,70%), o próximo motivo é a contenção de
despesas com 20,65% dos entrevistados. 6,52% não se sentem seguros com estranhos em sua

residência e 4,35% não encontraram a candidata ideal. Apesar da resposta Outro ter sido utilizada
9 vezes, todas as respostas escritas poderiam ser enquadradas nas outras alternativas.

24' Questão: Você tem pianos de contratar uma domistica?(apenas se você
respondeu não na questão 21).

Por meio desta questão, é possível entender se os entrevistados que não possuem urna

doméstica atualmente, pretendem obter uma empregada doméstica no futuro.

Tabela 24: Possui planos?

Preferência
Sim

Não
Total Geral

f-at)
34
.58
92

fac

34
92
92

frei

fret ac

36,96%
63,04%
100,00%

36,96%
100,00%

Fonte: Dados Primários (2008).

IL)

Sim; 34;
37%

Nat); 58;
63%

in Sim
• Não

Gráfico 24: Possui pianos?
Fonte: Dados Primários (2008).

Entre os entrevistados que afirmam não possuir uma doméstica atualmente, 36,96% fern
planos de contratar uma doméstica no futuro, já 63,04% não possuem planos.

4.8.2 Concorrentes

Para Allegretti (2002, p. 26) "os concorrentes são aqueles que satisfazem a mesma
necessidade do cliente. Uma avaliação do mercado concorrente poderá auxiliar a compreender o
negócio e a oferecer condições para decidir de que forma a empresa poderá se diferenciar dos
seus concorrentes."
Após pesquisas em jornais locais, classificados, Internet, lista telefônica , outras mídias
digitais, além da pergunta 10 do questionário aplicado com futuros potenciais cliente onde
nenhum destes afirma que conhece outra agência de domésticas na regido. É possível afirmar que
não existe nenhuma empresa que possa ser considerada uma concorrência para o ramo especifico

de agência de recrutamento de domésticas. Entretanto mesmo que exista alguma, esta com
certeza não utiliza os meios onde a Funcional Lar pretende ofertar seus serviços e não trabalhará
com a mesma proposta de serviço.

.77

Para o segmento do serviço de faxineiras também não existe uma empresa especializada
no ramo que u tilize os canais propostos pela Funcional Lar, entretanto existe grande concorrênc!
por parte de free-lancers (profissionais autônomos), não existindo de fato algo formal e
.

profissional. Não obstante, diversas dessas possuem clientes fiéis aos seus serviços. Dessa forma,
a empresa vislumbra um nicho de mercado ainda inexplorado e, como visto na pesquisa de
campo, bastante atrativo se oferecido ao público pesquisado. Acredita-se, portanto que a
Funcional Grupo de Serviços oferecendo serviços de qualidade de domésticas, estará
conseguindo flexibilizar o seu leque de opções para servir os seus clientes, inclusive dentro de
suas resi dências via Funcional Lar.

4.8.3 F ornecedores
Segundo Bateman e Snell (1998), urna empresa está em desvantagem se é extremamente
dependente de fornecedores poderosos, que são os fornecedores que têm muitos compradores ou
quando o comprador tem poucas fontes alternativas de suprimentos.
Para os serviços a serem ofertados, a principal necessidade de fornecimento seria mão-deo bra qualificada para ser repassada aos clientes. Esta mão-de-obra já qualificada é de bastante

utilidade para a empresa, pois diminui o custo coin treinamento e certifica o empregado perante o
cliente.
Portanto, como principais fornecedores deste tipo de mão-de-obra, podem ser citadas as
entidades profissionalizantes da Grande Florianópolis que promovem cursos relacionados e
específicos de serviços domésticos:
As entidades encontradas com esse perfil na região Grande Florianópolis são o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, e a Legião da Boa Vontade - LBV, sendo que
esta segunda promove seus cursos gratuitainente. Após contato corn as entidades, ambas se
mostraram extremamente interessadas em abrir urn canal de comunicação para informar ou
repassar as alunas qualificadas para o banco de recrutamento da Funcional Grupo de Serviços,
sendo até possível em um futuro próximo a realização de uma parceria. É importante ressaltar
que esta parceria se prova interessante para ambos os lados, pois a Funcional Grupo de Serviços
recebe profissionais capacitados para a Funcional Lar, assim como as entidades conseguem
demonstrar explicitamente a aprovação do mercado de trabalho pelos seus cursos.

4.9 Plano Financeiro

Com a finalidade de verificar a viabilidade do empreendimento será feito o leA.intaniento
dos aspectos financeiros. Deste modo pretende-se realizar a projeção das receitas, despesas e
investimentos necessários para a adição do serviço de recrutamento e seleção na empre,.1
Funcional Grupo de Serviços.

4.9.1 Investimento Fixo

O investimento fixo inicial necessário à implementação da empresa sera constituido por

custo de móveis e equipamentos, criação da nova marca (Funcional Lar), site,

e

publ icidade/propagand a.
Para a implementação destes serviços a empresa que atualmente já possui praticamente
toda a estrutura necessária, as salas onde se pretende realizar serviço interno já contem mesas,
cadeiras e estantes. Sendo assim apenas necessários alguns equipamentos como computador,
impressora, telefones, linha telefônica e um site. Entretanto para garantir a integridade do plano
de negócio, estes serão calculados como novos investimentos a serem feitos, mesmo ui
incorrendo novos dispêndios.

Equipamentos / Móveis e utensílios
Microcomputador
Impressora
Telefone e linha telefónica
Material para escritório
Cadeira para escritório
Lixeira
Quadro para recados
Carimbo da empresa
TOTAL
Quadro 01: Equipamentos / Moveis e utensílios.
Fonte: Dados primários (2008).

R$ 1.620,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 35,00
R$ 100,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 2.300,00

i
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Para a criação da nova marca é necessária basicamente que seja feito o design e o registro
desta, sendo assim um pequeno custo adicional, como 6 possível visualizar na Figura 1, a
logomarca possui figuras bastante humanas e com cores neutras.

Criação da marca
Design da marca
Registro da marca
Site
TOTAL
Quadro 02: Criação da marca.
Fonte: Dados primários (2008).

R$ 300,00
R$ 180,00
R$ 2.000,00
R$ 2.480,00

FT TNCIONA , LAR
A TRANQUILIDADE DO SEU LAR

Figura 1: Logomarca
Fonte: Dados primários (2008).

Como seu principal diferencial competitivo, a empresa pretende usar canais diferentes de
seus concorrentes (que se existem, não usam nenhum canal) para anunciar, promover e divulgar
os seus serviços. É possível deduzir então que será necessária uma grande divulgação destes
novos serviços para fixação da marca entre seus potenciais clientes. Portanto para esta divulgação
foram escolhidos jornais, lista telefônica e anancios na Internet(google), além de flyers para
distribuição nos condomínios onde a Funcional Grupo de Serviços já presta outros serviços.

Publicidade/Propaganda
Anúncios em jornais
Anúncio em lista telefônica
Anúncio na Internet
Flyers para distribuição
TOTAL
Quadro 03: Publicidade/Propaganda.
Fonte: Dados primários (2008).

R$ 600,00
R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 1.600,00
R$ 3.100,00

4.9.2 Capital de giro e custos

O capital de giro necessário poderá ser estimado a partir das despesas administrativas e

divulgação que sera a mesma do seu lançamento. O aluguel do imóvel foi rateado, pois as salas a
serem utilizadas já estão locadas à Funcional Grupo de Serviços, entretanto, sem utilização
presente e futura. Portanto apesar de constar na análise de custos, estes não incorrerão um custo
adicional para as atividades da empresa. Dentre as despesas estão o telefone, energia clétrica.
Agua, materiais de expediente, salários, manutenção do site e contador. É de extrema importância

frisar que o salário de gerente está rateado entre o valor de salários e encargos, apesar de não
incorrerem um custo extra para a empresa, pois continuará com a mesma remuneração. Assim
tabela a seguir mostra os custos e despesas mensais:
Custos e despesas Mensais
Telefone

R$ 300,00

Energia Elétrica

R$ 95,00

Água

R$ 30,00

Aluguel

R$500,00

Materiais de expediente

R$ 45,00

Salários e encargos sociais

R$ 3.119,36

Contador

R$ 100,00

Manutenção do Site

R$ 200,00

Publicidade/Propaganda

R$ 1.280,00

TOTAL

R$ 5.669,36

Quadro 04: Custos e despesas mensais.
Fonte: Dados primários (2008).

Mão de Obra Fixa
Supervisor + encargos
2 Estagiários + VR + VT
Salário rateado de Gerente Operacional (20%)
TOTAL

RS 1.441,95
RS
RS 395,17
RS 3.119,36

,

Quadro 05: Mao de Obra Fixa.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.3 Custos Variáveis

Para determinar os custos variáveis, foram determinados os valores de acordo com
algumas tributações devidas para urna prestadora de serviços, assim como informado pelo site da
Prefeitura Municipal de São José e no site da Receita Federal (2008).
Durante a emissão da nota, é. automaticamente retido um valor de 11% referente aos
tributos do SIMPLES. É importante ressaltar que parte deste valor é abatido posteriormente
quando a empresa realiza o pagamento ao INSS.
Em relação ao ISS, num caso de uma prestadora de serviço situada no município de Sao
José, é descontado um valor de 2,5% sobre o faturamento bruto mensal.

Descrição

Valor

SIMPLES

11%

ISS

2,5%

Total

13,5%

Quadro 06: Impostos sobre nota emitida.
Fonte: Dados primários (2008).

Outro custo variável de extrema significância é a mão de obra variável relacionada ao
serviço das faxineiras, afinal, apesar de estas serem funcionárias fixas da empresa, s6 serão
contratadas caso exista a demanda por parte dos clientes. 0 valor destes custos pode ser
calculado pelo salário base das faxineiras, que possui um piso estipulado de RS517»2 e
somando-se os valores de encargos e tributos totaliza-se urn valor 101,3% deste piso, chegandose ao valor de R$1.037,18.

8'

Mão de obra variável

Valor

A - Diarista

R$ 517,92

B - Encargos e tributos (101,3% de A)

R$ 519,96

Total

R$ 1.037,18

Quadro 07: mão de obra variável.
Fonte: Dados primários (2008).

Deste modo pode-se então concluir que os investimentos iniciais representam R$
7.880,00, dos quais R$ 2.300,00 são móveis e equipamentos, R$ 2.480,00 com criação de marca

e site e R$ 3.100,00 para a publicidade/propaganda. Por fim serão necessários R$ 5.669,36 para
cobrir as necessidades de capital de giro mensais.

Investimentos Fixos

Móveis e equipamentos

R$ 2.300,00

Criação da marca e site

R$ 2.480,00

Publicidade/Propaganda

•

RS 3.100,00
R$ 7.880,00

TOTAL

Quadro 08: Investimentos fixos.
Fonte: Dados primários (2008).
Custos Mensais
R$ 5.669,36

Custos

Quadro 09: Custos mensais fixos.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.4 Investimento

inicial

0 investimento inicial representa o montante de recursos necessários para a abertura e
condução do negócio no inicio das atividades da empresa. Este valor é composto pelo capital de

giro, que no caso é igual ao valor de três meses dos custos fixos mensais , além do valor dos
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investimentos fixos e de uma reserva técnica de segurança de 10% , de acordo com informações
fornecidas pelo Sebrae.
No quadro á seguir encontra-se o total dos investimentos iniciais para a abertura do
negócio, com toda a relação dos investimentos necessários.

Descrição

Valor

A — Investimentos Fixos

R$ 7.880,00

B — Capital de giro

R$ 17.008,08

C — Subtotal (A+B)

R$ 24.888,08

D — Reserva técnica (C+D) = 10%

R$ 2.488,80

TOTAL

R$ 27.376,88

Quadro 10: Investimento Inicial.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.5 Projeção de receitas

Resgatando uma pesquisa do IBGE do ano de 2006, o número de empregados domésticos
do Brasil corresponde a 8,1% da população ocupada, sendo que 90% destes empregados são
mulheres (JORNAL DO BRASIL, 2006). 0 mercado de trabalho Brasileiro, segundo o IBGE
(97-2002) possui uma taxa de indivíduos economicamente ativos com cerca de 67%. Fazendo
um cruzamento destes dados com a estimativa de população local também proveniente do IBGE
(2008) de 821.103 habitante, chega-se a conclusão que o número de empregadas domésticas
presentes atualmente na regido é de 40.105 profissionais, não discriminadas entre faxineiras ou
domésticas. A partir da pesquisa realizada, foi possível tirar uma série de conclusões sobre o
per fi l do mercado de domésticas/faxineiras, entre os entrevistados que atualmente utilizam algum
dos dois serviços. Foi constatado que 61,74% utilizam domésticas e 38,26% se utilizam de
faxineiras, portanto, cruzando estes dados com o mercado global, se obtém o número de 24.761
domésticas e 15.344 faxineiras. A projeção de vendas necessita ser dividida para os dois serviços
que a empresa prestara.
Para o serviço de recrutamento e seleção de domésticas, a projeção é baseada
especialmente no desejo dos entrevistados em substituir a sua doméstica em breve por algum dos
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motivos de insatisfação(23,47%), a taxa dos clientes que não utilizam o serviço mas pretendem
utilizar(36,96%), além da suscetibilidade ao pagamento da taxa de recrutamento pelo serviço da
Funcional Lar(58,95%). Portanto, cruzando estas informações, das 24.761 domésticas
supostamente empregadas, 5.811 pretendem ser substituidas em breve. Fazendo uma estimativa
das empregadas que serão substituídas em breve por clientes potenciais dispostos a utilizar do
serviço de Recrutamento da Funcional, chega-se ao número de 3.426. Dividindo este número por
um período de 12 meses, se obtém urna demanda mensal de 285 domésticas. Segundo a
pesquisa realizada, a maior parte dos entrevistados está disposto a pagar R$500,00 de salário a
doméstica, conseqüentemente, R$500,00 para a Funcional Lar é o valor da taxa a ser paga pelo
agenciamento. Possuindo assim todos os dados necessários para a projeção, a definição dos
cenários será realizada pela porcentagem da demanda estimada que a empresa consegue atender.
Para o cenário otimista, foi determinado que a empresa consiga atingir 10% do mercado
potencial, chegando assim ao número de 28 agenciamentos, com uma receita de R$14.000,00.
Para o cenário intermediário, foi considerado urna abrangência de 7,5% do mercado, sendo assim
21 agenciamentos, com uma receita de R$10.500,00. Para o cenário pessimista, foi considerado
que se atinja 5% do mercado potencial, portanto 14 agenciamentos, com uma receita Lie
R$7.000,00.
Para o serviço de faxineiras, a projeção é baseada na susceptibilidade do cliente a
contratação do serviço de diarista via empresa de terceirização, a quantidade de vezes por
semana que os clientes geralmente usam e os clientes que estariam dispostos a substituir suas
faxineiras atuais por faxineiras terceirizadas. A partir dos dados da pesquisa é possível concluir
que apesar do grande nível de aceitação do serviço(90,73%), dos usuários atuais do serviço Lie
faxineiras, 45.09% substituiriam imediatamente a sua doméstica atual. Portanto percebe-se que
existe satisfação por parte dos usuários. Fazendo um cruzamento do total estimado de faxineiras
atualmente de 15.344, com o percentual de empregadores que substituiriam estas funcionárias,
chega-se ao expressivo número de 6.918 domésticas consideradas 'substituíveis'. Diferentemente
do serviço de recrutamento, as diaristas terceirizadas garantem urn retorno continuo por parte do
cliente. Segundo a pesquisa realizada, os clientes preferencialmente utilizam diaristas I vez por
semana e pagam o valor de R$60,00. Assim no cenário otimista considerou-se que será atendido
1% do mercado, ou seja, 69 clientes, representando assim 276 diárias, com uma receita de R$
16.650,00. Em um cenário intermediário, foi considerado que seja abordado 0,75% do mercado
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potencial, representados por 51 clientes, corn urn total de 204 diárias e receita de RS 12.240,00.
Para o cenário pessimista, é projetado que seja atendido 0,5% do mercado potencial, ou seja, 35
clientes, corn um total de 140 diárias, e urna receita de R$8.400,00.
Estimativa de receitas mensais

Otimista

Intermediário

R$ 30.650,00

R$ 22.740,00

Pessimista
_

R$ 15.400,00

Quadro 11: Estimativa de Receitas Mensais.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.6 Demonstração de Resultados

Após os estudos das projeções dos investimentos, custos, despesas e receitas do
empreendimento, serão apresentados na demonstração de resultados em trés diferentes cenários otimista, intermediário e pessimista — com a finalidade de estimar a margem de contribuição que

sell utilizada para o cálculo do ponto de equilíbrio. Para tanto a receita bruta utilizada scr,i a
estimativa de venda mensal encontrada na tabela acima referente a um ano.

Demonstração de resultados
Descrição

Otimista

Intermediário

Pessimista

1 Receita Bruta

R$ 367.800,00

R$ 272.880,00

R$ 184.800,00

Vendas à vista

R$ 367.800,00

R$ 272.880,00

R$ 184.800,00

2 Custos Variáveis

R$ 199.006,92

R$ 148.850,24

R$ 99.624,96

Impostos (13,5%)

R$ 49.653,00

R$ 36.838,80

R$ 24.948,00

Mão de Obra Variável

R$ 149.353,92

R$ 112.015,44

R$ 74.676,96

3 Margem de Contribuição

R$ 168.793,08

R$ 124.029,76

R$ 85.175,04

4 Custos Fixos

R$ 68.032,32

R$ 68.032,32

R$ 68.032,32

5 Lucro Liquido

R$ 100.760,76

R$ 55.997,44

R$ 17.142,72

Quadro 12: Demonstração de resultados.
Fonte: Dados primários (2008).
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4.9.7 Lucratividade

Para calcular a eficiência da empresa de acordo corn a lucratividade, foi aplicada a
seguinte fórmula:
Lucratividade =

Lucro Liquido anual x 100
Vendas

Segundo o quadro abaixo expõe, foi possível mensurar a lucratividade da Funcional Lar
anualmente, de acordo com o cenário otimista, intermediário e mais provável.

Descrição

Otimista

Intermediário

Pessimista

Lucratividade

100.760,76x100/367.800,00

55.997,44x100/272.880,00

17.142,72x100/184.800,00

Resultado(%)

27,39

20,52

9,27

Quadro 13: Lucratividade.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.8 Rentabilidade
A rentabilidade, que indica o retorno financeiro dos recursos investidos na empresa, foi
calculada a partir da seguinte fórmula:
Rentabilidade =

Lucro Liquido anual x 100
Investimento Total

0 quadro abaixo apresenta a rentabilidade da empresa, baseado nos três cenários (o
pessimista, otimista e mais provável) criados para determinar os valores.
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Descrição

Otimista

Intermediário

Pessimista

Rentabilidade

100.760,76x100/27.376,88

55.997,44x100/27.376,88

17.142,72x100/27.376,88

Resultado(%)

368,65

204,54

62,61

Quadro 14: Rentabilidade.
Fonte: Dados primários (2008).

4.9.9 Ponto de Equilíbrio

0 ponto de equilíbrio é igualdade entre a receita total de vendas aos custos variáveis
totais mais os custos fixos totais, ou seja, confronta as receitas corn as despesas. Neste ponto
determinado, não há lucro nem prejuízo. Se a receita for maior do que os custos há lucro, e se for
menor do que estes há prejuízo.

Portanto a fórmula para determinar o ponto de equilíbrio foi:
PE =

Despesas Operacionais
Margem de Contribuição / Receita Operacional

Cenário Otimista — PE =

= R$ 148.244,39
68.032,32
(168.793,08/367.800,00)

Cenário Intermediário — PE =

Cenário Pessimista — PE =

= R$ 149.679,48
68.032,37
(124.029,76/272.880,00)

= R$ 147.607,55
68.032,32
(85.175,04/184.800,00)
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4.9.10 Payback

O período de payback indica o tempo necessário para que todo o capital aplicado no
empreendimento seja recuperado. Para o cálculo são utilizados o investimento inicial do negócio

e o lucro liquido para cada um dos três cenários — otimista, intermediário e pessimista.

Descrição

Cenários
Otimista

Intermediário

Pessimista

Investimento inicial

R$ 7.880,00

R$ 7.880,00

R$ 7.880,00

Lucro Liquido

R$ 100.760,76

R$ 55.997,44

R.$ 17.142,72

Fórmula Payback

7880,00/100.760,76

7.880,00/55.997,44

7.880,00/17.142,72

Prazo de

0,149

0,360

1,554

retorno(anos)
Quadro 15: Payback.
Fonte: Dados primários (2008).
A recuperação do capital investido no empreendimento será de aproximadamente 2 in .,
no cenário otimista, enquanto que o cenário intermediário indica um prazo de 4 meses e na
projeção pessimista o investimento somente sera recuperado após 1 ano e 6 meses.
A partir destas análises percebe-se que a implementação do serviço de recrutamento e
seleção de domésticas é viável, e bastante rentável. Especialmente nos cenários Otimista e
Intermediário, para a empresa Funcional Grupo de Serviços.
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5 CONCLUSÃO

Este capitulo tem por finalidade apresentar as conclusões sobre as análises já realizadas
no capitulo anterior, além de apresentar outras considerações para futuros estudos.

5.1 Considerações Finais

Este trabalho teve como principal objetivo a elaboração de um plano de negócios que
verificasse a viabilidade do recrutamento e seleção de domésticas pela

empresa Funcional

Grupo de Serviços, dentro da região da Grande Florianópolis.
De acordo com Kotler (2000), pode ser destacado o ambiente politico e legal que a
empresa está inserida. Deve-se estar sempre atento às leis que regulamentam as praticas de
negócios e com os vários grupos de interesses especiais. Entre os aspectos jurídicos estudados,

foram de extrema importância as definições legais do trabalho-doméstico. Estas limitam ate que
ponto a organização pode se utilizar dos serviços a serem prestados. e de que forma propor a
contratação destes. Mostrando-se assim adequados quanto a legislação para implementação da
proposta. A tributação elevada especialmente na área trabalhista, apesar de superável,

demonstrou-se bastante complexa devido a pequena margem de lucro por serviço prestado.
Sendo assim, possível estabelecer relação entre a teoria apresentada com a parte prática dos

aspectos legais de um plano de negócios.
De acordo corn Oliveira (1996), a análise interna tem por finalidade colocar em evidência
as deficiências e qualidades da empresa que está sendo focalizada. O ambiente interno da
organização em que se pretende implantar o serviço têm níveis hierárquicos bem definidos e
comunicação adequada. A estrutura da empresa se mostrou propicia para a implantação deste

novo serviço, o que acarretará em urna nova divisão dentro da organização.
A pesquisa realizada teve resultados extremamente positivos perante aos aspectos
mercadológicos. Os entrevistados demonstraram total

desconhecimento de uma empresa

prestadora dos serviços de agenciamento. A aceitação por parte dos potenciais clientes pelo
serviço se mostrou positiva. Para o serviço de recrutamento de domésticas, 58,95% dos
entrevistados afirmam estar dispostos a pagar a taxa pela funcionalidade do agenciamento de
uma doméstica. No caso do serviço de terceirização de urna faxineira, 90,73% demonstraram
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preferir a contratação desta funcionária via terceirização, se realizada por urn preço semelhante.
Assim, quanto aos aspectos mercadológicos, este tipo de serviço se mostrou viável e de grande
aceitação pelo mercado.
A esfera financeira estudada também possui urn aspecto bastante favorável, sendo
considerada viável nos 3 cenários projetados, principalmente por ser iniciada com o baixo
investimento de R$7.880,00. A lucratividade, no pior cenário projetado atinge o percentual de
9,27%, além de urna rentabilidade de 62,61%. Esta considerada elevada para os padrões
nacionais, mesmo no cenário projetado com maiores dificuldades. Resultados estes muito
superiores aos juros de poupança de 0,76% a.m. no período atual.
Quanto as considerações financeiras, após analisados os problemas apresentados pelo alto
índice de tributação brasileiro, somando-se aos investimentos a serem realizados, comparando

corn as projeções dos possíveis cenários de rentabilidade, é possível afirmar que este
empreendimento traria retorno financeiro para a organização sob estudo.
Segundo Degen (1989), a elaboração do plano de negócios antes de inaugurar um
empreendimento, traz alguns benefícios. Tais como: reunir todas as idéias de forma ordenada, o
que permite uma visão do conjunto de todas as facetas do negócio; evitar a parcialidade que pode
induzir aos erros; demonstrar a avaliação de potencial de lucro e crescimento do negócio. Sendo
assim, este plano de negócios possibilitou a observação do conjunto de idéias apontadas pelos
autores. Demonstrou viabilidade em todos os quesitos estudados, diminuindo futuros erros e já
garantindo a organização do empreendimento, caso um dia seja levado à implantação.

5.2 Recomendações

A partir da realização deste trabalho e a verificação de que realmente existe mercado
consistente de domésticas na região e nenhum concorrente, a próxima etapa é a de como realizar
a divulgação destes serviços. Apesar do pequeno orçamento, um plano de comunicação seria de
extrema valia para a implantação do serviço. Em médio prazo, caso a organização tenha bons
frutos com este tipo de negócio, é de grande importância que sejam realizados estudos que
viabilizem urn Plano Estratégico de Marketing, para que os futuros concorrentes não afetem
demasiadamente a organização.
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Recomenda-se também o estudo de outros empreendimentos dentro da mesma área de

atuação. Como por exemplo: faxinas de 4 horas, baby-sitters ou cozinheiras. Aproveitando-se, da
necessidade (verificável) de mulheres que tern filhos e que trabalham, da ajuda de urna pessoa
para cuidar da casa e do(s) filho(s).
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APENDICE A: Questionário

Pesquisa sobre Domésticas/Diarista
Eu, Filipe Canabarro Jacomel, acadêmico do curso de Administração da Universidade
Federal de Santa Catarina, solicito a sua participação, respondendo o questionário abaixo, para
que seja possível obter informações com a finalidade de elaborar um estudo como trabalho de
conclusão de curso de graduação em Administração, na Universidade Federal de Santa Catarina.
Os dados servirão exclusivamente para a realização do referido trabalho acadêmico e os
mesmos serão mantidos em sigilo. Agradeço a participação e seriedade.
Entrevistado:
Entrevistador:

Telefone
Data:

Horário:
N° Questionário:

1) Sexo:
a) Masculino
b) Feminino
2) Faixa Etária:
a) 20 a 30 anos
b) 31 a 40 anos
c) 41 e50 anos
d) 51 e 60 anos
e) acima de 60 anos
3) Estado civil:
a) Solteiro
b) Casado
c) Divorciado
d) Viúvo
e) Outro. Qual (is)
4) Nível de Escolaridade:
a) Ensino Médio Incompleto
b) Ensino Médio Completo
c) Superior Incompleto
d )Superior Completo
e) Especialização/Mestrado/Doutorado
5) Qual o bairro que você reside?
a) Grande Florianópolis
b)Trindade/Sta.Mônica/Córrego/Pantanal
c) Centro
d) Coqueiros/Capoeiras/Bom Abrigo
e) Estreito/Jardim Atlântico
f) Praias
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g) Outro. Qual?
6) Renda familiar:
a) R$10.000,00 ou mais
b) R$6.500,00 a R$9.999,00
c) R$3.500,00 a R$6.499,00
d) R$ 2.000,00 a R$ 3.499,00
e) R$ 1.000,00 a R$ 1.999,00
1) Sem rendimentos
7) Número de pessoas que moram em sua residência?
a) 1
b) 2
e) 3
d) 4
e) 5 ou mais
8) Você tem conhecimento de alguma agencia de domésticas em Florianópolis?
a) Sim. Qual?
b) Não
9) Você já contratou os serviços de uma doméstica ou diarista? (Caso a resposta seja
pule para pergunta 23, caso seja SIM, siga para a próxima pergunta)
a) Sim
b) Não
10) Como você fez o contato com a(s) doméstica(s) contrada(s)?
a) Indicação de amigo
b) Indicação de outra domestica/funcionária
c) Doméstica já havia prestado serviços
d) Agência de domésticas
e) Outro: Qual?
11) Você já teve dificuldades para contratar uma doméstica ou diarista de qualidade?
a) Sim
b) Não
12) Com a finalidade de garantir a qualidade dos serviços de doméstica na sua residência,
você pagaria unia taxa equivalente ao valor do salário desta?
a) Sim
b) Não
13) Quantas domésticas ou diaristas já trabalharam em seu lar nos últimos 5 anos?
a) 1
b2
c) 3
d) 4
e) 5 ou mais
14) Caso tenha utilizado o serviço de diarista, se fosse possível por um valor semelhante,
você contrataria uma diarista via empresa de terceirização?
a) Sim
b) Não
15) Qual característica para você é mais importante em uma diarista/doméstica?
a) Segurança
b) Capricho nas tarefas
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c) Simpatia
d) Iniciativa
16) Considerando os preços pagos atualmente por você ou pessoas próximas, quanto você
estaria disposto a pagar por uma faxina de 8 horas?
a) R$ 40
b R$ 50

c) R$ 60
d) R$ 70
e) R$ 80 ou mais
17) Considerando os preps pagos atualmente por você ou pessoas próximas, quanto você
pagaria pelos serviços uma doméstica?

a) R$ 380-450
b) R$ 450-500
c) R$ 500-550
d) R$ 550-600
e) R$ 600 ou mais
18) Você possui uma diarista atualmente?
a) Sim
h) Não
19) Quantos dias por semana?( apenas se você respondeu sim na questão 18)
a) I vez por semana
b) 2 vezes por semana
c) 3 vezes por semana
d) 3 vezes ou mais por semana
20) Caso o valor cobrado seja semelhante, você substituiria sua diarista atual por uma
doméstica terceirizada imediatamente? (apenas se você respondeu sim na questão 18)
a) Sim

b) Não
21) Você possui uma doméstica atualmente? (Caso a resposta seja não, pule para a
pergunta 23)
a) Sim

b) Não
22) Você pretende ou pode necessitar substituir essa doméstica em breve? ( se você
respondeu Sim na questão 21 esta é sua última pergunta)
a) Sim

b) Não
23) Qual o motivo de você não possuir uma doméstica? (apenas se você respondeu não na
questão 21)
a) Não tenho necessidade.
b) Contenção de despesas.
c) Não consegui encontrar uma candidata ideal.
d) Não gosto de estranhos em minha residência.
e) Outro? Qual?
24) Você tem planos de contratar uma doméstica?(apenas se você respondeu não na
questão 21)
a) Sim

b) Não

ANEXO
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ANEXO A: Formulário de Requisição de Serviço

'4\

FT INCIONAL LATZ
A TRANQUIUDADE 00 SEU LAR

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Para solicitar um(a) Profissional do Lar preencha o formulário abaixo, lembrando que todos os
campos são de preenchimento obrigatório para melhor atendê-lo:
me da cliente:
E-mail:

321111111111111111111111
Fone Residencial:
Fone Comercial:

321=11111111111111
Profissão:

Doméstica

•
iu !

Faxineira (Diarista)

ii

•

•

11111•1111111111111111

H

111316,.

11
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Dormir

Folgas

Semanais

ill

MINA°

Quitizenais

itilk i ik l -46 t C

•

Passar
Faxina

1

Cuidar de Crianças

Cozinha Trivial

Cuidar Idoso

Forno e Fou.áo

Coperagem

Cuidar de Animais

Ciokemança

Outras:

Adultos

Funcionários

Id o so s

Crianças

Adolescemes

Animais

tC*.,

R$
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Caro cliente sua solicitação ser á analisada o mais brevemente possível, e dentro do prazo de três dias úteis,
será encaminhado a sua residência um supervisor com a funcionária com as características solicitada, alem de prover
todo suporte referente a dúvidas e instruções necessárias.
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ANEXO B: Modelo de Avaliação de Desempenho dos Serviços Realizados

f*".\

FUNCIONAL LAR
A TRANQUILIDADE DO SEU LAR

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO

Nome:
Cargo:

N° de Registro

Avaliador:

Período de Avaliação: de

Data de emissão da ficha:

/

/

-

Desde:
/

/

Prazo para a devolução:

a

/
/

/
/

INSTRUÇÕES
- Utilize caneta esferográfica azul ou preta para o preenchimento, num primeiro momento pode se utilizar hipis, após

ter certeza da resposta remarque com a caneta.
- Se a característica abordada estiver presente no avaliado marque a alternativa "S" de sim, se não estiver presente
marque a "N" de não.
- Não deixe nenhuma das características sem ser assinalada. Como você sabe, isso rebaixará a nota global do
avaliado,
- Só assinale urna alternativa ou graduação em cada característica.
- S6 quando terminar todos os itens de cada avaliado é que você deve rever a ficha toda.
- Antes de devolver a ficha que acabou de preencher, confira bem o trabalho para ver se está tudo completo e certo.
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ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES
- Lembre-se que este documento é - CONFIDENCIAL"; portanto é de sua responsabilidade mantê-lo salvo de
qualquer divulgação.
- Restrinja-se às observações que digam respeito somente ao espaço de tempo acima estipulado. Não se deixe
impressionar por avaliações anteriores, nem faça estimativas futuras.
- Procure ser tão objetivo quanto lhe for possível retratando fielmente o desempenho do avaliado , pois esse
documento tem grande importância para a carreira do seu subordinado.
- Se necessitar de qualquer informação ou esclarecimento adicional, lembre-se de que o coordenador da avaliação
de desempenho está à sua inteira disposição, e você pode recorrer a ele a qualquer momento.
1)Mantém os cômodos da residência devidamente bem varridos e limpos

S

N

2)Mantém um aspecto visual organizado dos cômodos da residência

S

N

3) Mantém devidamente limpos e higiênizados os banheiros da residência

S

N

4) Se mostra criativa e com aptidão no preparo das refeições

S

N

5) Lava as roupas de forma correta e eficiente

S

N

6) Mantêm as roupas devidamente bem passadas

S

N

7) Organiza as roupas nos armários de forma eficiente

S

N

8) Usa com responsabilidade e coerência o material de limpeza

S

N

9) Trata as pessoas sem distinção independente de credo, raça, sexo, faixa etária e
condição social.

S

N

10).Mantém-se calma e controlada em situações criticas.

S
S

N
N

12)Apresenta-se bem trajada e asseada aparentando capricho corn a aparência.
13). E sociável, carismática e bem aceita pelas pessoas.

S
S

N
N

14)Tem facilidade para falar, expressando-se de maneira lógica e concisa.

S

N

15)Possui facilidade para aprender tarefas e se adaptar a novas situações.

S

N

16)Possui iniciativa, e se mostra disposta a resolver as situações sem esperar pelos
outros.

S

N

17)Age com discrição ao tratar de assuntos que se referem à problemas individuais da
família

S

N

11) Apresenta-se bem humorada e disposta ao trabalho

18)Evita entrar em assuntos da vida alheia, principalmente tratando-se da vida da família do
cliente?

S

N

19)Cumpre os seus horários de chegada e saída.

S

N
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20)Não falta ao serviço e evita ao máximo pedir para faltar.

S

N

21)0 funcionário é capaz de resolver situações que são de sua atribuição sem precisar de
auxilio de terceiros.

S

N

OBSERVAÇÕES

Esse campo fica destinado ao avaliador para que possa tecer comentários (aspectos positivos e negativos) sobre o
avaliado:

PARA USO DO COMITE DE AVALIAÇÃO
Instruções:
- Todas as questões possuem pesos iguais correspondente a um ponto
- Para cada resposta assinalada "sim" a candidata somará um ponto
- Para cada resposta assinalada "ilk)" a candidata não somará pontos.
O desempenho da candidata será considerado:
RUIM OU PÉSSIMO: (0 Até 7 pontos): Nesse caso a candidata deve não deverá mais prestar o serviço ao cliente, e
deverá ser substituida por outra o mais brevemente possível.
BOM OU REGULAR (8 Até 14 pontos): Essa situação representa um estado de alerta, devem ser revistos todos os
procedimentos e/ou atitudes não coerentes coin o padrão exigido pelo cliente, de forma que possam ser corrigido até
a aplicação do proximo teste de avaliação.
EXELENTE OU OT1M0 (15 Até 21 pontos): Nesse panorama a funcionária demonstra estar sendo capaz de
cumprir suas atribuições com excelência, sendo necessário apenas alguns pequenos melhoramentos de alguma
deficiência operacional que possa a vir existir.

