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RESUMO

0 presente trabalho apresenta o estudo de um Plano de Negócios com o intuito de
se verificar a viabilidade da instalação de um sistema de vendas de bijuterias e semi-jóias
que tem como foco a criação de uma loja integrada com vendas por consultoras através
de catálogos, em Florianópolis, no ano de 2007.
Para auxiliar esse estudo foram realizadas pesquisas de campo como analises para
determinar o público-alvo. Essa pesquisa foi caracterizada como um estudo descritivo,
quantitativo, de caráter exploratório sendo utilizada a amostTagem não probabilistica por
tráfego de pessoas que transitaram pelo centro de Florianópolis, durante o primeiro
semestre de 2007. Houve participação em feiras do ramo, entrevistas com fornecedores,

analise da concorrência como também a fundamentação teórica sobre o assunto que foi
baseada em diversos autores.
Através da análise de SWOT da empresa, foi definido o plano de marketing e suas
estratégias e através da análise financeira, baseando-se no estudo da análise da
concorrência, prospectou-se três cenários para a empresa — um pessimista, outro realista

e outro otimista, utilizados para se verificar a viabilidade do negócio.
Para todos os cenários prospectados o estudo mostrou que a taxa média de
retorno possui um percentual satisfatório. A empresa demonstra um bom giro de estoque,
pois o mesmo acontece de forma rápida. Mostrou-se que a empresa possui um baixo

nível de endividamento porque seus sócios fundadores não buscarão nenhum tipo de
empréstimo ao abrir a empresa. A empresa atingirá uma saúde financeira em pouco
tempo e obterá um retorno sobre o investimento inicial em um ano e cinco meses de
atividade, considerando-se um cenário realista.

Palavras Chaves: Plano de Negócios, Estratégia de Marketing, Plano Financeiro,
Sistema de Bijuterias, Gestão Administrativa.
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1INTRODUÇÃO
Administradores eficazes e profissionais que se propõe a criar e gerenciar um
negócio precis am desenvolver suas habilidades na arte de
social e
utilizar os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente
ótica de
econômico, sabendo calcular os riscos e a possibilidade de fracassar. Na
Domelas (2001) é através do processo de ler a vida organizacional e prospectar uma
visão futura, que surgem inúmeras oportunidades de negócios, como a criação de um
sistema de venda de bijuterias que una vendas diretas e vendas através de uma loja.
Para que se realize a implementação adequada de um novo produto se faz
necessário um plano de negócios, utilizado para direcionar e coordenar o trabalho, obter
recursos e incentivar parcerias com investidores e outras empresas. Na visão de Claude
Marchline et al. (2004), através de um plano de negócio pode-se descrever a situação
atual do mercado (oportunidades e ameaças), criar estratégias para atingir os objetivos,
e
definir o mercado alvo, verificar qual o melhor posicionamento, avaliar os recursos
responsabilidades da empresa.
De acordo com o site da Bijoias, acessado dia 20102/2007, maior feira da
America Latina do setor de bijuterias, jóias e semi-jóias direcionada ao publico
profissional - com quatro edições na cidade de São Paulo e duas no Rio de Janeiro, este
o segmento que mais cresce no pais. Segundo os organizadores, o mercado de
bijuterias e folheados movimenta algo em tomo de US$ 230 milhões ao ano, sendo 50%
deste total de bijuterias montadas e o restante em artigos folheados, segundo dados do
IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, somente o estado de Sao Paulo possui
cinqüenta mil funcionários trabalhando em aproximadamente seiscentas empresas.
Neste contexto, esta pesquisa visa responder a pergunta "t viável a implantação
de um sistema de vendas de bijuterias na cidade de Florianópolis?".
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1.1

Objetivos

Os objetivos devem buscar responder o problema de pesquisa e após definidos
deve-se dar continuidade ao trabalho, tendo a devida preocupação em seguir um
determinado curso de ação que vise responder os objetivos explicitados.
LIA

Objetivo Geral

Elaborar um plano de negócio para verificar a viabilidade de um sistema de
vendas de bijuterias na cidade de Florianópolis,Santa Catarina, Brasil.
L1.2

Objetivos Específicos
Para que se possa realizar o objetivo geral deste trabalho, foram enumerados os

seguintes, específicas:
a) Analisar os aspectos mercadológicos do projeto (clientes, fornecedores,
concorrentes);
b) Analisar, através da matriz swot, os fatores de sucesso para o negócio
neste segmento, visando a elaboração do plano de negócio;
c) Identificar os aspectos jurídico-legais;
d) Identificar os aspectos econômico-financeiros e;
e) Estruturar as ações estratégicas da empresa no seu mercado de atuação.
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1.2

Justificativa

Chiavenato (2006), afirma que para ser bem sucedido, o empreendedor precisa
ca estudar antecipadamente a
planejar o seu negócio. Improvisar jamais. Planejar signi fi
quais os objetivos que precisa
ação que sera realizaria ou colocada em pratica e
alcançar. Segundo Mattar (2005) "um tema e importante quando esta de alguma forma
ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da
a
sociedade." Nesse sentido, este trabalho é de extrema importância para verificar
viabilidade de um sistema de vendas de bijuterias na cidade de Florianópolis.
A criação de um plano de negócio auxiliará a construção de um sistema de
vendas de bijuterias, que gere novos empregos, pague impostos e contribua para a
econômico e social da
geração de renda. Contribuindo assim para o desenvolvimento
região.
Toma-se viável a elaboração deste trabalho pois e possível cumprir os prazos
determinados, há orientação permanente do professor doutor Rudimar Antunes da
Rocha, as informações necessárias estão à disposição do pesquisador e existe uma vasta
bibliografi a com autores competentes que permitem um estudo do tam'. 0 pesquisador
já vem estudando o ramo de bijuterias ha cerca de um ano e vê na criação de um sistema
de vendas de bijuterias por revendedoras, uma oportunidade para se investir em um
mercado promissor.
Conforme informações coletadas no site do Sebrae, acessado dia 15/03/2007,
49,4% das empresas que são abertas encerram suas atividades em menos de dois anos.
Segundo o Sebrae o principal motivo para a mortalidade das empresas e a falta de
conhecimento dos gestores sobre o ramo de atuação que acarreta principalmente,
problemas financeiros como falta de capital de giro e desequilíbrio das entradas e saldas
de caixa.
Portanto, este trabalho também é de grande importância para o pesquisador pois
o mesmo tenha a
possibilitará um aprimoramento de suas atividades, fazendo com que
sirva
capacidade de gerir o negócio e tenha à sua disposição, um Plano de Negócios que
como guia para suas atividades futuras, minimizando os riscos do investimento.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho tem a finalidade de mostrar em quais
bases teóricas o trabalho esta. fundamentado. 0 objetivo da mesma é possibilitar ao

elaborador do projeto, acesso is informações necessárias. A seguir, serão abordados
alguns temas e conceitos que permitirão entender melhor o desenvolvimento do presente
trabalho.

2.1

Conceito sobre Plano de Negócios

Plano de Negócios é um documento que descreve a empresa e onde ela pretende
chegar. E uma ferramenta de grande utilidade, fundamental para a gestão e o
planejamento inicial de um empreendimento. Ele é a fotografia de um negócio, quanto
mais claro e nítido estiver, melhor sera a idéia que as pessoas farão dele. Salim et al.
(2001).

Para Dolabela (1999) "o Plano de Negócios é uma forma de pensar sobre o futuro
do negócio: aonde ir, como ir mais rapidamente, o que fazer durante o caminho para

diminuir incertezas e riscos. E mais um processo do que um produto. E dinâmico, vivo e
deve ser sempre atualizado. Pode indicar que o empreendimento tem grande potencial de
sucesso, mas também, pode dar evidências de que o empreendimento é irreal, que
existem obstáculos jurídicos ou legais intransponíveis, que os riscos são incontroliveis ou
que a rentabilidade é aleatória ou insuficiente para garantir a sobrevivência da empresa
ou do novo negócio. Pode sugerir também que o empreendimento deva ser adiado".
Salim et at (2001) afirma que quase sempre um Plano de Negócios é elaborado
com a intenção de se obter crédito junto a um banco ou outro agente financeiro, mas
muito mais do que isto e deve funcionar como um guia para a própria empresa. Toda

entidade financeira precisa de um Plano de Negócios para conhecer a empresa, mas toda
empresa também precisa de um Plano de Negócios.
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Domelas (2001) afirma que através do Plano de Negócios, consegue-se planejar e
decidir a respeito do Mum das organizações, tendo como base o seu passado, sua
situação atual em relação ao mercado, aos clientes e à concorrência Na compreensão de
Dolabela (1999) para se formular um Plano de Negócios corn objetividade, o mesmo
deve ser formulado dentro dos conceitos básicos que incluem : Planejamento, Vendas e
Marketing, Fluxo de Caixa, Ponto de Equilíbrio e Projeção de faturamento e tudo mais
que seja relevante para as organizações.
Para Chiavenato(2006) o plano deve conter a descrição do setor, a natureza
jurídica do negócio, a estrutura organizacional da empresa, os relatórios financeiros

simulados, um plano estratégico e um plano operacional.
Na visão de Domelas (2001), com o Plano de Negócios é possível identificar os
riscos e propor planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los; identificar os pontos
fortes e fracos em relação a concorrência; avaliar o ambiente de negócio; conhecer o
mercado, definindo estratégias de marketing para seus produtos e serviços e analisar o
desempenho financeiro do negócio. Como se nota, o Plano de Negócios não é uma
ferramenta estática, pelo contrário, é uma ferramenta extremamente dinâmica e deve ser
atualizado e utilizado periodicamente.

2.2

Plano Estratégico

Para Chiavenato (2006), a formulação da estratégia empresarial é feita por meio de
várias e diferentes análises que envolvem a missão organizacional, a visão do futuro, os
valores fundamentais, os objetivos globais, estabelecendo estratégias para alcançá-los,
consolidando a equipe, lidando com assuntos de produção, marketing

e finanças,

inovando e competindo em um contexto repleto de ameaças e oportunidades.
2.2.1 Missão, Visão e Objetivos
Sao os ingredientes iniciais da gestão estratégica e que dão base para iniciar o
negócio. Enquanto a missão se refere a essência do negócio e da sua própria razão de ser
e de existir, a visão esta focada no futuro e no destino. Chiavenato (2006).
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Segundo a Fundação Getulio Vargas (2004), a missão diz respeito a. situação da
empresa no presente, a visa() indica como se deseja que ela esteja no futuro. Para ser
desafiadora para os colaboradores da empresa, a visão representa algo dificil porem, não
metas quantitativas, que
impossível de se alcançar. Ela geralmente não menciona prazos e
são destacados mais no nível dos objetivos e pianos.
Na visão de Chiavenato (2006, pig 144) "...objetivos são estados desejáveis que se
constitui um alvo, uma
pretende alcançar e realizar. Enquanto o objetivo rid° é alcançado,
meta; quando é atingido, deixa de ser algo desejável para ser se tomar realidade e, então,
deve-se definir outro objetivo, provavelmente mais desafiador e complexo que o

anterior."

2.3 Descrição dos produtos e serviços
Nas palavras de Salim el at (2001, pag.32)

seção produtos e serviços do

Plano de Negócios deve detalhar os produtos e serviços que a empresa ou unidade de
negócios vai vender" para que isto ocorra se faz necessário, segundo esses autores,
descrever com clareza: cada um dos serviços e produtos que a empresa venda; descrever
poderão ser
seu mercado e as principais necessidades detectadas com os clientes que
solução, seus produtos e
resolvidas com soluções oferecidas pela empresa; comparar sua
estratégias
serviços com os oferecidos pelos concorrentes e por ultimo deve definir as
para apoiar a venda de seus produtos e serviços.
Em Casarotto (2002), a estratégia de desenvolvimento pelo produto se da por
meio do desenvolvimento do produto ou serviço. Para esse autor, investir em novos
o
produtos pode significar novos processos. Complementando com Dolabela (1999),
o
serviço distingue-se do produto pela sua característica de intangibilidade. Enquanto
produto é um objeto material, o serviço não é palpável, sendo consumido no ato do seu
oferecimento. A crescente exigência dos clientes, faz com que os produtos normalmente
venham acompanhados de serviços, os quais não raro, acabam constituindo o diferencial
do produto, na vantagem comparativa dos fomecedores. Desse modo, produto e serviços
quase sempre andam juntos. Atualmente, esse ultimo agregando valor ao primeiro, como
fonte de atração do consumidor.
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2.4

Aspectos administrativos

Stoner (1999,p-5) afirma que "A administração é o processo de planejar,
organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e uso
de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos"
segundo esse autor podemos definir administração como um processo porque todos os
administradores, independentemente de suas vocações, participam de atividades interrelacionadas visando o alcançar os objetivos.

Na visa() de Chiavenato (1997,p.9), administrar é "interpretar os objetivos
propostos pela organização por meio do planejamento, organização, direção e controle de
todos os esforços realizados em todos as areas e em todos os níveis da organização, a fim
de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada a_ situação."
Na visão de Salim et aí (2001) os pontos fundamentais para se administrar um
empresa são: definir a composição da equipe gerencial e dos quadros quantitativos de
pessoal necessário por função, com seus perfis profissionais e responsabilidades bem
delineados; estabelecer a estrutura organizacional, com as atribuições de cada area bem
claras e com as delegações de poderes para as gerencias bem especificadas; apresentar os

nomes e os currículos dos componentes, mostrando suas atribuições e responsabilidades e
definir um plano de pessoal bem detalhado, contendo a forma de remuneração, de
avaliação, de premiação, de aperfeiçoamento e treinamento, de evolução de carreira e de
beneficios a serem praticados pela empresa Os custos de pessoal devem ser tabelados e

organizados por centros de custos e por classe de despesas.

23 Estrutura Organizacional

ou

Conforme Vasconcellos(1972), a estrutura organizacional, design organizacional
arquitetura organizacional, como vem sendo recentemente chamada, significa as

relações entre as partes de uma organização (o todo organizado).
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e
Vasconcellos(1972) ainda define a estrutura organizacional como a autoridade
as responsabilidades das pessoas como indivíduos e como integrantes de grupos. Além
disso, define a comunicação entre as pessoas e grupos. Para definir uma estrutura
do trabalho,
organizacional , é preciso tomar determinadas decisões que são: divisão
definição do sistema de autoridade e definição do sistema de comunicação.
Na ótica de Oliveira (1993) a estrutura organizacional deve ser delineada
considerando as funções da administração como um instrumento para facilitar o alcance
dos objetivos estabelecidos. Deve ser bastante dinâmica, principalmente quando são
considerados seus aspectos informais provenientes da caracterização das pessoas que

fazem parte de seu esquema.

de fi

Já Mintzberg (1995), ressalta que a estrutura de uma organização pode ser
nida 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.

2.6

A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Mintzberg (1995) aponta que a microempresa possui geralmente, estrutura
simples, sua coordenação é efetuada pela supervisão direta e o poder sobre todas as
decisões importantes tende a ser centralizado nas mks do principal executivo. A
estrutura muitas vezes consiste de pouco mais de uma pessoa na cúpula estratégica e de
um núcleo operacional orgânico. Para Certo & Peter (1990) ela possui dois níveis
hierárquicos: o proprietário-administrador e os empregados. São empresas que produzem
um único ou poucos produtos. Morgan (1996) também defende este conceito e
acrescenta que a empresa de pequeno porte é normalmente usada em empresas jovens e
que a organização é informal e flexível, o que facilita o processo de tomada de decisão,
que se toma mais rápido.
Conforme Resnik (1990,p.8) "a administração de uma pequena empresa é a arte
do essencial, é tirara maxima do minima" Ainda segundo esse autor, a administração
baseia-se na compreensão real das exigências fimdamentais, entre as quais se destacam:
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a) Ser objetivo;
b) Manter tudo simples e focalizado;
distintos que satisfaçam as
c) Proporcionar bens e serviços excelentes e
necessidades e desejos de grupos seletos de clientes;
d) Determinar corno atingir e vender para seus clientes;
administrar a empresa;
e) Manter os registros contábeis para compreender e
f) Nunca ficar sem disponibilidade de caixa;
g) Conhecer a organização de trás para frente;
h) Planejar o futurcr

2.7 Estrutura Legal
Para a Fundação Getulio Vargas (2004) a estrutura legal é uma descrição da forma
relacionadas. As tees principais
jurídica de constituição da empresa e questões legais
alternativas são a empresa limitada, a sociedade por cotas e a sociedade anônima, embora
haja muitas variações que merecem destaque dentro destes tipos de constituição da
o registro da
empresa. Conforme o Sebrae/MG(2005) entende-se por aspectos legais
e suas alterações, o
Junta Comercial, o cartão atualizado do CNPJ, o contrato social
alvará de funcionamento, entre outros.
As microempresas e as empresas de pequeno porte recebem tratamento juridico

diferenciado e favorecido no Brasil, assegurado pela Constituição da Republica, no
artigo 179. A finalidade é incentivar a atuação de pequenos empreendedores, através da
simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e crediticias.
tratamento especial assegurado aos pequenos negócios e prerrogativa instituída em lei e
se aperfeiçoa com a eliminação ou redução de obrigações. A promulgação do Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte foi aprovado pela Lei
Complementar no.123 de 14 de dezembro de 2006 instituindo o Simples Nacional.

24

2.7.1 Legislação venda direta
A venda direta deve ser entendida como aquela em que produtos e serviços são
apresentados diretamente ao consumidor, por intermédio de explicações pessoais e

e
demonstrações. 0 vendedor direto no Brasil, em geral, é um revendedor autônomo
independente, que adquire produtos das empresas de vendas diretas e os revende aos seus
clientes, com urna margem de lucro Portanto, os revendedores possuem natureza jurídica

de comerciantes.
Em conformidade com o Código Comercial Brasileiro (Lei n ° 556, de
01.01.1850), podem ser comerciantes no Pais, todas as pessoas que se achem na livre
administração de suas pessoas e de seus bens e que não estejam expressamente proibidas
pela Lei.
A partir da promulgação da Lei n ° 6.586, de 06.11.1978, a venda direta pelo
ambulante passou a ser disciplinada isoladamente, ficando confirmado o enquadramento
do vendedor como comerciante ambulante.

2.8 Plano Operacional

Segundo Chiavenato (2006) o plano operacional nada mais é que a maneira como
a empresa opera, isto 6,0 conjunto de processos e operações para produzir um
determinado produto/serviço. Também se relaciona com a maneira como os
produtos/serviços seed() produzidos ou comercializados e com a capacidade de oferta do
empreendimento. Para a Fundação Getulio Vargas (2004) o plano operacional deve
explicar a abordagem adotada para assegurar a qualidade de produção, o controle de

estoque e o uso de terceirização.

2.9 Plano de Marketing

Dolabella (1999) afirma que o Plano de Marketing é basicamente um
planejamento do marketing mix (composto mercadológico) de uma organização. E seu
papel oferecer um mecanismo de orientação ao processo decisório de marketing. Segundo
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esse autor, no plano de marketing ski estabelecidos os objetivos da empresa e, depois, a

escolha das estratégias mais viáveis para que se atinjam os objetivos.
Jana concepção de Cobra (1992), o piano de marketing é também uma ferramenta
de comunicação que integra todos os elementos do composto mercadoloeico: produto,
marca, embalagem, preço, assistência, vendas, propaganda, promoção e relações
publicas. Cobra (1992,p.88) aponta ainda que "0 plano de marketing identifica as
oportunidades mais promissoras no negócio para a empresa. Mostra como penetrar com
sucesso, obter e manter as posições desejadas nos mercados identificados".
Dome las (2001) como Dolabela (1999) ressaltam que hi dois componentes do
Plano de Negócios que se relacionam com o marketing da organização: a Analise de
Mercado e a Estratégia de Marketing. A Análise de Mercado apresenta o entendimento
do mercado da empresa, seus clientes, seus concorrentes e quanto a empresa conhece em
dados e informações, o mercado onde atua. Para Dolabella (1999) é pela Estratégia de
Marketing que se faz o planejamento da forma como a empresa oferecerá seus produtos
ao mercado, visando otimizar suas potencialidades de sucesso.

2.10 Análise de Mercado
Conforme o Sebrae/MG (2005), o ambiente externo que envolve e influencia a
empresa de maneira positiva ou negativa é composto pelos concorrentes, consumidores,
fatores politicos, econõrnicos, sociais, culturais, legais, tecnológicos. Quando se analisa
esses fatores, estamos analisando as ameaças e oportunidades do negócio. Completando,
para Stoner e Freeman (1999) o ambiente externo de uma organização é aquele que
interfere no seu funcionamento trazendo problemas, ameaças, restrições e oportunidades.
Da mesma forma, Casarotto (2002,p.91) afirma que "0 estudo de mercado deve,
adicionalmente, detectar as dificuldades, oportunidades existentes no momento e a
potencialidade de sucesso do empreendimento".
Para Fischmann (1991,p.25)

"0 ambiente é tudo aquilo que influencia a

organização nos seus negócios e esta não tem condições para alterá-lo". Já Stoner
(1999,p.46) esclarece que o ambiente externo 6. definido como "todos os elementos fora
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de uma organização que são relevantes para sua operação. Numa visão sistémica, as
empresas dependem do melo e trocam recursos com ele".
0 ambiente interno da empresa também deve ser levado em consideração na
analise, pois envolve aspectos fundamentais sobre o seu bom ou o mau funcionamento,
como os equipamentos disponíveis, a tecnologia, os recursos financeiros e humanos
utilizados, os valores e objetivos que norteiam as suas ações. A partir dai, consegue-se ter
uma visão maior das forças e fraquezas que também poderão afetar positiva ou
negativamente o desempenho da empresa. Sebrae/MG (2005). Na ótica de Casarotto

(2002), a analise interna tem por objetivo identificar as forças capazes de enfrentar as
ameaças ou aproveitar as oportunidades e identificar fraquezas a serem sanadas.

2.10.1 Análise SWOT

A análise de SWOT recebeu este nome devido

a terminologia em inglês de forças

(strength), fraquezas (weakness), oportunidades (opportunity) e ameaças (threat) - Na

compreensão de Hindle & Lawrence (1994) e dividida em ambiente interno (Forças e
Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). Robbins (2002) aponta que a
análise organizacional deve começar por identificar os seus pontos fortes e os pontos

fracos através de uma sondagem ambiental externa.
Na ótica de Drucker (1986), a estratégia empresarial pode ser definida ao se
responder duas questões. Qual o negócio da organização que pretende identificar os
pontos internos relevantes e qual poderia ser o negócio da empresa que procura avaliar os
pontos externos à organização.
Stoner (1999), aponta que as organizações não são auto-suficientes

e nem

independentes, de fato elas trocam recursos com o meio externo e dependem dele. Os
administradores devem identificar as variáveis que influenciam sobre o comportamento
das organizações, recomendando respostas e ações às mudanças ambientais_ A
organização deve estar atenta para "avaliar o que descobriu a partir de sua sondagem
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ambiental em termos das oportunidades que a organização pode explorar e das ameaças
por ela enfrentadas" Jackson & Dutton, (1988, p. 122).
Na posição de Lawrence (1994), o ambiente interno pode ser controlado pelos
dirigentes da empresa, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas
pelos próprios membros da organização. Desta forma, durante a análise, quando for
percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e quando for percebido um
ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu
efeito. Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Mas, apesar
de não poder controlá-lo, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-lo com freqüência, de
forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças.
Complementando na percepção de Abell (1995), só faz sentido considerar a

análise SWOT a nível global da empresa quando esta tem um só mercado ou um so
produto. As forças e fraquezas, assim como as oportunidades e as ameaças, devem ser
estudadas para cada segmento, que na maior parte dos casos, participam num jogo de

concorrência muito especifico.

2.10.2 Forças Politico-legais, Sócio-culturais, Tecnológicas, Ecológicas
Na visão de Hall (1984) é fundamental a compreensão do macroambiente
empresarial - sua concepção abarca o que está fora de uma organização: as condições
climáticas e geográficas, as outras organizações, aspectos econômicos, o grau de
desenvolvimento de uma nação, condições essas que devem ser ana li sadas e enfrentadas.
"Os fatores que estão fora da organização jogam um papel importante com o que se passa
dentro dela" Hall (1984, p.162), sendo simultaneamente uma fonte de mudanças na

organização e uma fonte ou causa das condições. Assim como Hall (1984), Kotler (1995)
chama atenção para as forças macroambientais a saber: demográficas, econômicas,
naturals, tecnológicas, políticas e culturais que exigem monitoramento constante, isto 6,
uma leitura e compreensão adequadas.

Dolabela (1999) define os aspectos do ambiente externos que influenciam a
organização e o processo decisório; são eles:
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a) Aspectos demográficos — Referem-se as características gerais da população,
tais como tamanho, concentração, composição etária, grau de escolaridade,
sexo, profissão, estado civil, composição familiar, distribuição geográfica,
entre outras. A maioria dessas informações é fornecida pelo IBGE.

o estágio em
b) Aspectos econômicos — São os da mais alta relevância, pois
que se encontra a economia, influenciam de maneira decisiva a permanência
ou abertura de um novo negócio. Exemplos: inflação, taxa de juros, Produto
Nacional Bruto (PIB) e distribuição de renda Deve-se medir a sensibilidade
do produto is variações econômicas. Produtos mais baratos e de consumo
necessário têm melhores condições de suportar crises_ Os jornais e revistas
constituem importante fonte de consulta

políticas
c) Aspectos legais e politicos —Dizem respeito à avaliação de
setoriais, a legislação, aos incentivos específicos sobre MPME (micro,
setor. Os
pequenas e médias empresas) e a. observância de leis que regem o
negócios sob controle governamental podem ter as regras alteradas a

e
qualquer momento e nem sempre atendem aos requisitos de competência
qualidade.
d) Aspectos Tecnológicos — Determinadas mudanças tecnológicas podem
afetar setores inteiros da economia. E importante avaliar se o novo

e)

empreendimento é mais ou menos, suscetível a influências da tecnologia.
Aspectos culturais - Englobam fatores sociológicos, psicológicos, princípios

éticos e morals e tradições.
Ao tratar do ambiente ecológico, Hall (1984, p.165) o identifica sob duas
"número de
perspectivas: o sistema social ecológico da organização que é composto pelo
organizações com que ela mantém contatos e relações e o ambiente em que está

e as
localizada". E o ambiente ecológico fisico, isto 6, as relações entre as organizações
condições ecológicas propriamente ditas (p. e., poluição, desmatamentos,...)
E interessante destacar que Hall, (1984) assim como Chiavenato (1997) alertam
para a necessidade da observância também dos efeitos do ambiente ecológico sobre a
organização, ou seja, das condições geográficas (como o clima, dificuldades para a
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condições, na
obtenção de recursos hídricos ou a localização geográfica). Essas

concepção de Hall (1984), não podem ser ignoradas numa análise organizacional.

2.10.3Mercado Consumidor

de um segmento
O Sebrae/MG (2005) define púb li co-alvo como identificação
particular ou segmentos da população que se deseja servir. 0 mercado consiste em muitos
tipos de clientes, produtos e necessidades. E preciso determinar que segmentos oferecem
as melhores oportunidades para o negócio.
um conjunto de
Na posição de Dome las (2001), um segmento de mercado e
clientes que tern necessidades e desejos em comum. Ao agrupar clientes semelhantes,
satisfaz-se suas necessidades especificas de forma mais eficaz.
Os consumidores podem ser agrupados de acordo com vários fatores:
cidades,
a) Geográficos: tamanho potencial do seu mercado (países, regiões,

•

bairros).

b) Demográficos: sexo, idade, renda, educação.
c) Psicográficos: estilos de vida, atitudes.
d) Pessoas Fisicasfaixa etária, sexo, profissão,renda, idade, educação.
e) Pessoas Jurídicas: ramo de atividade, serviços e produtos oferecidos,
número de empregados, filiais, tempo de awn -do no mercado, localização,
imagem no mercado.

f) Comportamentais: hábitos de consumo, beneficios procurados, freqüência
de compra desse tipo de produto, lugar onde costuma comprar esse tipo de
produto, ocasiões de compra e seus principais estímulos, como:

e,

cliente está disposto
g) Preço: nível de sensibilidade a preço, isto o quanto o
a pagar; qualidade do produto; Marca; Prazo de entrega; Prazo de
pagamento; Atendimento da empresa; Localização;

li) Outros: estrutura, variedade, lançamentos, status, segurança.
O processo de classificação de acordo com esses fatores chama-se
segmentação. 0 mercado nada mais é do que a soma de diferentes segmentos. Quanto

30

mais se conhece o mercado e seus clientes, mais fácil sera a oferta de produtos e serviços
adequados a segmentos distintos. O lançamento de novos produtos pode ser resultado da
segmentação de mercado. Sebrae/MG (2005).

Já na posição de Morgado & Gonçalves (1997p33), "a segmentação busca achar
grupos atrativos de consumidores e considerá-los mercado-alvo. A partir dai, todo o
alvo,
planejamento de marketing é elaborado corn esforços dirigidos a esse mercado
-

adequando-se a ele o marketing mix."

2.10.4Mercado Concorrente

"Concorrentes são aquelas organizações, principalmente empresas privadas que
oferecem o mesmo produto/serviço considerado no plano de negócios- Concorrentes não
são as organizações que realizam uma atividade social similar, atendendo o mesmo
público beneficiário" (Ashoka Empreendedores Sociais e Mckensey & Company, 2001,
P. 55).
Segundo o Sebrae/MG (2005) a análise e a atuação dos concorrentes é necessária
para que se possa fazer a diferença. Isso servirá para prever as ações da concorrência que
possam ameaçar o sucesso do empreendimento. Oferecer mais beneficios e vantagens aos
consumidores e lembrar de ter sempre em mente o que o cliente considera importante e
só assumir compromissos que possa cumprir são vantagens competitivas que conquistam
clientes e ajudam a fidelizá-los.
Complementando Morgado & Gonçalves (1997p.67) afirma que "As repercussões
dos movimentos da concorrência são ripidamente sentidas na empresa e cabe a ela ficar
sempre alerta para essas investidas.A correta análise da situação e a pronta resposta
garantem a posição da empresa no mercado".

2.10.5 Cenários

Prospectivos

Análise de

cenários é uma ferramenta para ajudar a adotar uma visão a longo

prazo, (corn arte e criatividade) combinando com a pratica da conversação estratégica,
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num mundo de grande incerteza política, social, econômica e tecnológica. (Schwartz,
2000, p.18)
estratégica: da
O modelo descrito por Michel Godet "Manual de prospectiva
antecipação a ação" compõe-se de seis etapas:
a) Delimitação do sistema e do ambiente. Serve para especificar a abrangência

do estudo e para definir este sistema, parte-se das incertezas que possam
impactar os resultados empresariais.
b) Análise estrutural do sistema e do ambiente. Tem por objetivo realizar uma
listagem preliminar das variáveis relevantes do sistema e de seus principais

atores. Procura-se analisar a situação atual da empresa, identificar os atores
mais influentes no sistema

c) Seleção das condicionantes do futuro. Nessa etapa identificam-se as
tendências de peso, os fatos portadores de futuro, as variantes e as alianças

existentes entre os atores.
• d) Geração

de cenários alternativos. Nesta

decompõe-se

cada variável

explicativa em seus possíveis comportamentos ou estados futuros, segundo as
estratégias dos atores.
e

Testes de consistência, ajustes e disseminação. Realizam-se testes de
consistência para verificar se, durante a descrição dos cenários, alguma
consistente
variável ou ator está se comportando de forma não coerente ou não
planos de
com a lógica estabelecida para cada cenário. Opções estratégicas e
monitoração estratégica. Os cenários revisados disseminados devem ser
utilizados pela cúpula da organização na elaboração das opções e planos

estratégicos. Devem ser analisados os pontos fortes e fracos da organização
em relação aos ambientes futuro&

2.11 Estratégia de Marketing
éo
Na visão de Salim et at (2001), a estratégia que uma organização vai adotar
sobre o mercado, os
resultado de uma análise conjunta de diversas informações, obtidas
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serviços e produtos oferecidos, as necessidades e preferências do cliente. A partir disso é
necessário identificar e avaliar as oportunidades e as ameaças assim como os
pontos fortes e pontos fracos da organização. Da mesma forma, conforme Casarotto
(2002), a estratégia empresarial expressa os objetivos a serem alcançados pela empresa,
alem de explicar como ela deve se utilizar de seus pontos fortes existentes e potenciais
para aproveitamentos das oportunidades ou superação de barreiras externas, afim de
alcançá-los.

2.11.10bjetivos e Metas
Os objetivos e metas são os resultados que a empresa espera alcançar. Eles estão
relacionados a. missão da empresa e orientarão as suas ações.

De acordo com Dolabela (1999) é preciso definir objetivos que orientem as ações
do Plano de Marketing. Para Westwood (1989) objetivos são as definições daquilo que
deve ser realizado pela empresa rias areas principais, durante períodos específicos de
tempo. Os objetivos de marketing devem ser definíveis e quantificáveis, de forma que
haja um alvo atingível para o qual se possa mirar. Devem ser definidos de tal forma que,
quando o plano de marketing for implementado, o desempenho possa ser comparado com
o objetivo. Devem também ser expressos em termo de valores, evitando-se a utilização de
expressões vagas, tais como "aumentar", "melhorar" ou "maximizar". Podem se

estabelecer objetivos a longo prazo, como 3 a 5 anos e objetivos a curto prazo, como um
ano.
Para se elaborar as metas, deve-se ser objetivo, claro e realista. Elas devem ser
quantificáveis, ou seja, podem ser medidas por meio de volumes de vendas, quota de

mercado e indices de satisfação dos clientes. Uma certa ambição é fundamental, no
entanto, não se deve deixar de ser realista. So criar metas que se possa alcançar.
Sebrae/MG(2005).
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2.11.2 Composto de Marketing
Na ótica do Sebrae/MG (2005) a estratégia de marketing permite definir como sua
empresa atingirá seus objetivos e metas e gerenciará seus relacionamentos com o
mercado de maneira que obtenha vantagens sobre a concorrência Ela consiste nas
decisões necessárias para determinar a maneira na qual o composto de marketing, isto 6,
os cinco principais elementos de marketing (produto, preço, praga promoção, pessoas)
são combinados simultaneamente.
Dolabela (1999) refere que o marketing mix contem basicamente quatro
elementos principais que devem ser administrados pela empresa. Conhecidos também
como 4P's, são eles:
a) Produto: características fisicas e funcionais do produto, logomarca e
supridas,
ser
a
necessidades
principais
embalagens,
principais diferenciais do produto em relação à concorrência.
b) Preço: prego minim:), preço ideal, margem de contribuição e de lucro.
c) Ponto:locais de venda do produto, transporte, entrega.
d) Promoção- tipo de promoção/propaganda: mídia e freqüência, custo.
0 composto de marketing do Sebrae/N1G (2005) incluem mais um item que são as
pessoas porque elas são essenciais para o bom andamento do negócio e são elas as
responsáveis pela qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Por isso,
necessário que os colaboradores tenham total conhecimento do posicionamento da
empresa, dos objetivos e metas. Para que as pessoas possam contribuir com um excelente
atendimento, comprometimento e participação ativa, é necessário que estejam motivadas.
E necessário realizar e/ou promover treinamentos, confraternizações, políticas de
reconhecimento e recompensa e, é claro, realizar uma boa seleção de pessoal.
Os colaboradores precisam compreender que um bom atendimento gera maior
satisfação nos clientes e, conseqüentemente, mais vendas e melhores lucros, Sebrae/MG
(2005).
Por envolver relacionamentos humanos e conscientização individual, segundo
Morgado & Gonçalves (1997),as pessoas acham o componente do marketing mix mais
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difícil de ser otimizado e para o qual mais energia e tempo se dedica, em reuniões e
treinamentos. Na concepção dos autores é necessário sempre adequar o perfil da equipe

de funcionários e o nível de atendimento oferecido as expectativas do público-alvo.
Morgado & Gonçalves (1997), acrescentam ainda mais um componente ao
marketing mix da empresas varejistas, a apresentação da loja. Conforme os autores "0
desenho da loja, sua decoração interne e externa, seu layout, suas cores e iluminação,
enfim, seu espaço fisico, provoca reações e transmitem impressões aos clientes que, a
partir delas, são capazes de perceber a proposta da loja, mesmo inconscientemente, e
avaliar se corresponde as suas expectativas."

2.11.3 Posicionamento
Segundo o Sebrae/MG (2005) a marca é a identidade da empresa, ou seja, a
forma como ela sera conhecida, portanto,deve traduzir a imagem que se deseja passar
para o mercado, no caso, o posicionamento da empresa.
Geralmente, a logomarca é formada por um nome e um simbolo. As pesquisas de
mercado e publico-alvo são fontes de criação, permitindo que ela ganhe uma identidade e
seja a tradução da imagem da empresa_

Muitas empresas também optam pelo slogan - frase que ressalta o posicionamento
e ajuda a transmitir essa imagem para os consumidores. 0 slogan deve ser curto, de fácil

memorização e pode ser modificado, mas não com freqüência, sempre seguindo
fielmente o posicionamento da empresa.
importante, ao criar a marca, que se faça a pesquisa e o registro da mesma no
1NPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Na compreensão de Morgado & Gonçalves (1997p.64), posicionar uma marca
significa comunicar pela propaganda, pela comunicação verbal, escrita e visual, o seu
diferencial ao segmento a que se destina. 0 posicionamento é relativo e deve ser visto
como o posicionamento do serviço ou produto versus o posicionamento da sua
concorrência 0 marketing mix deve estar a fi nado com o posicionamento da marca para
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evitar dissonâncias entre o produto ou serviço e o posicionamento. Segundo os autores
existem quatro maneiras de posicionamento:
a) Alto nível de serviço baixo prego;
b) Alto nível de serviço e alto preço;

c) Baixo nível de serviço e baixo preço e;
d) Baixo nível de serviço e alto preço.

2.12 Implementação do Plano de Ação

Na posição do Sebrae/MG (2005) a implementação do plano trata do processo de
executar as estratégias de marketing, que assegurarão a realização dos objetivos de
marketing. Para implementar a estratégia de marketing é preciso traçar um Plano de Ação
composto dos seguintes itens:

a) Ações (o que): identificar as atividades especificas a scram desempenhadas.
b) Período (quando): determinar o prazo de execução de cada atividade.
c) Como :definir a forma que as atividades deverão ser executadas na seqüência

apropriada e por ordem de prioridade.
d) Responsável (quern): atribuir responsabilidade pela execução e conclusão de
cada atividade as pessoas mais indicadas.
e) Custo Estimado (quanto),levantar todos custos incluídos nas ações propostas,
tais como custos de criação,confecção e envio dos materiais promocionais,
custos de pessoal, entre outros,

2.13 Planejamento financeiro
No ponto de vista de Holanda (1987,p321) "análise financeira de uma projeto ou
de uma empresa tem por objetivo, fundamentalmente, avaliar os riscos do
empreendimento e estimar a sua rentabilidade."

Zdanowicz (1998) ressalta, que o processo de planejamento financeiro decorre da
necessidade da empresa em crescer, de forma ordenada, tendo em vista a implantação e a
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adequação de padrões, princípios, métodos, técnicas e procedimentos racionais,priticos e
competitivos no tempo.
Complementando, na visão de Gitrnan (2002), para acompanhar o desempenho e
por meio de
a situação de uma empresa, ao longo do tempo, deve-se utilizar uma análise,
indices que retratam a situação e o desempenho financeiro da empresa_ Os insumos
das
básicos para essa análise são as demonstrações de resultado e o balanço patrimonial

empresas, referentes aos períodos a serem examinados.

Casarotto (2002,p.159) aponta que "A análise econômico-financeira não pode ter
uma metodologia fixa, pois a resposta necessária pode ser diferente para cada situação de
exigíveis de
projeto.. "Segundo esse autor pode - se listar uma série de tipos de respostas

financiamentos;
uma análise econômico-financeira como: montante de investimentos;
montante de recursos próprios; custo dos produtos; preços possíveis; retomo do
investimento próprio; risco do pagamento do financiamento; possibilidade de pagamento
de dividendos; indices de produtividade dos recursos; indices de risco financeiro;
sensibilidade econômico-financeira a fatores externos.
Já para Salim et all (2001), no planejamento financeiro deve-se juntar todas as
despesas que a empresa tem, desde aquela que foram feitas para iniciar o negócio,

cons ti tuir sua base, ate aquelas que estão sendo feitas em plena fase operacional para
e produçãomanter o negócio com um funcionamento regular de suas atividades de venda
e por
Necessita -se também, alinhar as receitas obtidas com vendas de produtos, serviços
fim avaliar como fica o conjunto e qual os saldos finais.

No plano financeiro,

apresentam-se, em números, todas as ações planejadas para a empresa.

2.13.1 Investimento Inicial
de investimento
Na percepção de Buarque(1984,p.107), "a determinação do nível
básica na definição da
necessário para o projeto é um aspecto fundamental, pois ela send
viabilidade ou não do empreendimento."
De acordo com Dolabela(1999), três tipos de gastos compõem os investimentos
iniciais de uma organização:

37
a) Despesas pré-operacionais: São gastos que o empreendedor efetua antes de
sua empresa começar a funcionar,
b) Investimentos fixos: Gastos referentes a. compra, instalações e utensílios,
obras e reformas, aparelhos eletrônicos e de informática. Constituem também
o patrimônio da empresa que podem ser vendidos e transformando em

dinheiro;
c) Capital de giro inicial: Gastos operacionais necessários para iniciar as
atividades da organização, que são posteriormente cobertos pelas receitas.

Chiavenato(1997) completa ressaltando que os investimentos necessários

a

instalação e ao funcionamento do projeto dividem-se em investimentos fixos e
investimentos circulantes, onde o investimento fixo está relacionado com o conjunto de
bens duráveis como máquinas, equipamentos, instalações, moveis, utensílios, ferramentas
O
e outros materials permanentes necessários a montagem do empreendimento.
investimento circulante está relacionado ao nível efetivo de produção.

213.2 Receitas
Longenecker (1997,p333) define que "a receita de uma pequena empresa é um
reflexo direto de dois componentes: volume de vendas e preço do produto. Então, na
realidade, o prep do produto é um dos lados da equação da receita. Uma pequena
mudança no preço pode influenciar drasticamente a receita total."
Conforme o Sebrae/MG (2005), os dados da projeção de vendas esperadas para o
horizonte de cinco anos, juntamente com a determinação do preço a ser praticado pelo
produto ou serviço, pode visualizar as vendas em termos de valores, as quais denominam-

se receitas.
Na concepção de Buarque (1984,p.105) "o cálculo das receitas consiste,
basicamente, em multiplicar a quantidade esperada de venda de cada ano, de cada
produto, pelo prego correspondente."
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2 1 3.3 Custos e Despesas

Para Martins (1998,p. 25)

"custo é um gasto relativo a um bem ou serviço

utilizado na produção de outros bens ou serviços." Segundo o autor existem dois tipos de
custos:

a) Custos fixos. Sao aqueles que se mantem constantes independente da variação
na prestação de serviço ou da produção como aluguel, seguro, juro sobre
empréstimo a longo prazo, despesas com manutenção e depreciação das
instalações.

b) Custos Variáveis. Sao aqueles que variam em função da prestação do serviço
ou da produção.
Gitman(1985,p.174), complementa enumerando uma terceira categoria de custos,

os custos "semivariaveis" ou "semifixos", que podem ser fixo ate certo volume de vendas
e variáveis a níveis mais altos de vendas.
Dolabela (1999) afirma, que despesas são gastos que não estão diretamente
ligados a atividade fim da empresa (custos), mas que são necessários para a sobrevivência

da empresa podendo ser
a) Administrativas: correspondentes 6. parte da gerência da empresa como,
material de escritório, limpeza e agua.
b) Comerciais: gastos incorridos com propaganda, publicidade, frete e comissão
sobre vendas.
c) Financeiras: juros incorridos quando da tomada de empréstimo.
d) Manutenção: gastos Cora reparos e preservação do patrimônio da empresa.

e) Seguros: pagamentos das anuidades das apólices de seguro dos equipamentos
e das construções civis e outros bens.

Na compreensão de Morgado & Gonçalves (1997), "o sucesso de uma empresa

está baseado na sua capacidade de gerar recursos em um nível superior aos gastos
despendidos para geri-los, e somente poderá haver gastos se for possível relacioná-los
com a geração de recursos."
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2.13.4 Fluxo de Caixa

Segundo Dolabela (1999), a ferramenta adequada para um bom controle
financeiro de curto prazo denomina-se fluxo de caixa, ou seja, um acompanhamento de
o
entradas e saídas de recursos fi nanceiros no caixa da empresa 0 fluxo de caixa mostra
horizonte de curto e médio prazo, para que o empreendedor possa escolher os melhores
percursos e evitar desastres. 0 relatório do fluxo de caixa pode ser emitido diariamente,
semanalmente, quinzenalmente ., mensalmente, enfim com a freqüência desejada pelo
empreendedor. Os principais itens do fluxo de caixa segundo Dolabela(1999) são:
empreendedor efetua
a) Despesas pré-operacionais — são os gastos que o
antes de sua empresa começar a funcionar ou seja, antes de entrar ern
operação.
instalação de
b) Investimentos fixos — são os gastos com aquisição e
máquinas e equipamentos, obras e reformas, móveis e utensílios, veículos,
centrais telefônicas, aparelhos eletrônicos, de informática, imóveis, salas,
casas, lotes, galpiies. Constituem também o patrimônio da empresa e
podem ser vendidos e convertidos em dinheiro.
iniciar
c) Capital de giro inicial — são os gastos operacionais necessários para
as atividades da empresa, colocá-la em funcionamento. Serão
posteriormente cobertos pelas receitas, mas, no inicio, têm que ser
bancados pelo empreendedor Referem-se ao aluguel do imóvel, prolabore, salários e encargos, aluguel de telefone, depreciações, luz,
honorários do contador, materiais de limpeza,etc.
d) Total de Entradas — é o valor total de entrada de dinheiro no caixa da
empresa, subdividindo-se em quatro tópicos: receita de vendas, receitas
financeiras, empréstimos, outras receitas.
e) Total de saídas — consiste no registro de todas as saídas de dinheiro da
empresa (pagamentos diversos), bem especificadas, para maior
entendimento do empreendedor sobre a situação do caixa de sua firma,
mês a mês.

40

f) Saldo no período — é o valor monetário que sobrou ou faltou em um
período de atuação da empresa
g) Reserva de Capital — é o valor que a empresa poderá poupar, caso
necessário, para outros investimentos.
(entrada e saída)
h) Depreciação — aparece duas vezes no fluxo de caixa

apenas para que o empresário se lembre que em alguma época deverá ter
esse dinheiro para repor algum equipamento, máquina, etc.
i) Fluxo liquido de Caixa — é o valor em espécie disponível no primeiro dia
de operação da empresa (que quando está entre parênteses indica saldo
negativo) ou é o valor transportado do final de um período para o inicio de
outro. Indica a qualquer momento, quanto a empresa tem disponível em
seu caixa.
j) Ponto de Equilibria - Segundo Dolabela (1999) o ponto de equilíbrio
corresponde ao nível de faturamento para que a empresa possa cobrir,
exatamente, os seus custos, ou seja, atingir um lucro operacional igual a
zero. Acima do ponto de equilíbrio, a empresa terá lucro e, abaixo dele,
incorrerá em prejuízo A formula para cálculo do ponto de equilíbrio é a
seguinte: ponto de equilibria = custo fixo/margem de contribuição.
Assim como Dolabela(1999), para Degen (1989,p. 47) "as atividades do negócio
resultam ern entradas ou saídas do seu caixa. A projeção dessas variáveis sobre o caixa,
para o Muro, gera o fluxo de caixa ou ciclo fi nanceiro do negócio."
Conforme Morgado & Gonçalves (1997), o fluxo de caixa é o principal
instrumento para a empresa atingir o equilíbrio financeiro desejado, nele se resume a
gestão de receitas e de desembolsos, sendo a ferramenta principal para a administração do
ativo e passivo circulante. Ainda na visão dos autores so haverá um equilibria financeiro
se houver um bloqueio à liberdade de gastar
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2.13.5 indices econômico-financeiros

Os indices econômico-financeiros são indicadores de situação da empresa sob
'Janos aspectos. A evolução dos indices por período analisado (mas a mês, ano a ano),
pode indicar, como um termômetro, a realidade da empresa, na visão de Morgado &
Gonçalves (1997).
Domelas (2001), complementa descrevendo que os indices financeiros indicam a
capacidade das organizações honrarem seus compromissos no prazo. Existem quatro
grupos básicos de indicadores: Liquidez, atividade, endividamento e lucratividade. Estes
indices são calculados a partir do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado.

2.13.5.1 Índice de liquidez
De acordo com Morgado & Gonçalves (1997), a liquidez de uma empresa e
medidá pela sua capacidade de satisfazer suas obrigações a curto prazo, na data do
vencimento.
Complementando com Domelas (2001) existem três indicadores para medir a
liquidez de uma empresa:
a) Capital circulante liquido - subtrai-se o passivo circulante do ativo

circulante;
b) Liquidez corrente - divide-se ativo circulante pelo passivo circulante;
c) Liquidez seco - subtrai - se o estoque do ativo circulante e divide - se
pelo passivo circulante.
Gitman (2002) afirma que um índice de liquidez corrente 2,0 é mencionado
ocasionalmente como aceitável, mas a aceitabilidade do valor de um índice depende, em
grande parte, da indústria em qual a empresa opera Quanto mais previsíveis forem os
fluxos de caixa da empresa menor sera o índice de liquidez aceitável.
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2.13.5.2 Índice de Endividamento
Na posição de Gitman (2002), os indices de endividamento medem a quantidade
de endividamento que uma empresa possui Quanto maior esse grau de endividamento,
menor é a probabilidade da empresa saldar suas dividas.
"Os indices de endividamento indica o montante do dinheiro de terceiros que está
sendo usado pela empresa na tentativa de gerar lucro" Morgado & Gonçalves
(1997p .298).
2.13.5.2 Índice de Atividade
Na ótica de Domelas (2001), pode-se medir o índice de atividade de um empresa
através do giro de estoque e do ativo total. Sao dados úteis para medir quão rápido as
contas são convertidas em vendas. 0 giro do estoque demonstra a velocidade em que o
estoque é renovado em determinado período e o giro do ativo demonstra a capacidade da
empresa de usar seu ativos para gerar vendas.
2.13.5.3 Índice de lucratividade
Conforme Chiavenato(1997) o demonstrativo fi nanceiro que exprime com clareza
o resultado que a empresa obteve no exercício social, é a Demonstração do Resultado do
Exerci cio(DRE).
Para Domelas (2001) é através dos indices de lucratividade que pode-se verificar
o quanto uma organização é atrativa do ponto de vista de um investidor, pois estes indices
são utilizados para justificar o investimento. 0 ROL retomo sobre o ativo total, determina
a eficiência global da empresa, ou seja, o quanto ela gera de lucro com os ativos que
possui.
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2.13.6 Ponto de equilíbrio
Sanvicente (1987) afirma que o ponto de equilíbrio e uma das técnicas mais úteis
para medir a qualidade do desempenho de uma empresa, bem como do planejamento de
suas atividades.

Degen (1989), define ponto de equilíbrio operacional como o nível em que as
decorrentes dos custos (variáveis ou
entradas geradas por vendas igualam-se as saídas,

periodo.
fixos) necessários para produzir estas vendas num determinado
equilíbrio não há
Dome las( 2001 ) complementa, apontando que no ponto de
empresário saber em que
lucro nem prejuízo. É de grande utilidade, pois possibilita ao
momento seu empreendimento começa a obter lucro e, assim, toma-se uma importante

ferramenta gerencial. O cálculo do ponto de equilíbrio contábil é bastante simples:
contribuição unitária do produto. 0
divide-se o valor dos custos fixos pela margem de
a ser vendida daquele produto para a cobertura dos
resultado representa a quantidade
custos totais.
deve gerar uma excedente de caixa
Para que o novo negócio seja rentável
equilíbrio, afim de gerar para o
positivo, alem do necessário para atingir o ponto de
empreendedor um retomo acima de um investimento financeiro, como por exemplo, a

aplicação em títulos do govemo.(Degen,1989).

2.13.7 Payback
tempo necessário para a
A técnica de payback, segundo Domelas(2001), mede o
é mais
recuperação do capital inicialmente investido. Um projeto de investimento

quanto
atraente quanto menor for o tempo para recuperar o investimento inicial, ou seja,
menor for o seu prazo de payback.
Na mesma linha de pensamento, Sanvicente & Santos(1995) advogam que de
é o número de
acordo com o método payback, o período de retomo de um investimento

recuperadoanos ou períodos necessários para que esse investimento seja
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0 amplo uso do payback nas pequenas empresas deve-se a sua facilidade de
decisão ou complemento para
cálculo. Muitas empresas usam o payback como critério de
grandes investimentos, é o que afirma Dolabela (1999).

2.13.8 Valor Presente Liquido
Conforme Domelas(2001), para se estimar o valor presente liquido de um projeto,
faz-se necessário realizar uma estimativa do valor atual para os futuros fluxos de reais
ti mento feito inicialmente.
que estarão sendo gerados pelo projeto, e deduz-se o inves
Segundo esse autor é uma técnica sofisticada, por considerar o valor do dinheiro no
tempo.
2.13.9 Taxa interna de retomo
Na visa() de Martins(1998), a taxa intema de retorno, representa a rentabilidade do
projeto expressa em termos de urna taxa de juros equivalente periódica

o valor
Da mesma forma, para Dolabela (1999), a taxa intema de retomo iguala
ótica desse autor e de
presente liquido ao investimento inicial referente a um projeto, na

Domelas (2001), essa taxa é uma das mais usadas para avaliação das alternativas de
in vestimenta.
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3. METODOLOGIA

A metodologia compreende uma descrição formal dos procedimentos, métodos e
técnicas utilizados na execução de um trabalho. Os aspectos metodológicos mostram
como foram alcançados os objetivos estabelecidos ern um trabalho. Para Mattar (2005),
um trabalho que é metodologicamente estruturado tem como resultado uma pesquisa
consistente e que gera resultados confiáveis. E um caminho percorrido pelo pesquisador
na investigação, desenhado a partir do objeto de estudo.

3.1 Tipo da pesquisa

Essa pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo haja vista que tem como
objetivo apenas expor a viabilidade da construção de um sistema de vendas de bijuteria&
De acordo com Vergara(1998, p.45)"a pesquisa descritiva expõe características de
determinado universo ou de determinado fenômeno".
Quanto A natureza das variáveis, conforme Mattar(1997), a pesquisa foi
quantitativa pois os dados foram obtidos de um grande número de respondentes e foram
submetidos a análises estatisticas.
A pesquisa em estudo teve, em um primeiro momento, caráter exploratório, pois
inicialmente, levantou dados para o desenvolvimento de questões a serem estudada&
Porém, com o decorrer do estudo, essa apresentou um caráter conclusivo, pois serão
apresentadas respostas para as questões ou hipóteses da pesquisa.
Para a coleta de dados, foram feitas entrevistas e respostas ao questionário
previamente testado e aprovado, em ambiente real. Foi utilizado também, o método da
observação, que é fundamental para a pesquisa de campo. Segundo Manar (2005), a
pesquisa de campo trabalha com amostras de dimensões que permitem análises
estatísticas, sem, no entanto haver preocupação com a representatividade.
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3.2 Definição da população

A população desta pesquisa foi composta pelas pessoas que transitaram pelo
bairro Centro, na cidade de Florianópolis, durante o primeiro semestre do ano de 2007, e
a amostra foi uma parte desta população_ Lakatos & Marconi (1986) afirmam "universo
ou população é o conjunto de seres animados e inanimados que apresentam pelo menos
uma característica comum".
Uma população de pesquisa adequada, para Mattar (2005), deve incluir a
definição das especificações dos elementos de pesquisa, a unidade amostral, abrangência
geográfica da pesquisa e o período de tempo.

3.3 Coleta de dados

Utilizou-se nas pesquisas realizadas dois tipos de dados, primários e secundirios.
Para Kotler (1995) dados primários são informações originais reunidas com propósito
especifico e dados secundários consistem de informações que já existem em algum lugar,
coletados com outro propósito, com o objetivo de fornecer um ponto de partida para o
pesquisador.
Os dados primários dessa pesquisa foram coletados através de informações
obtidas do pesquisado por meio de sua própria declaração, por escrito, utilizando o
método da comunicação que consiste no questionário auto-preenchivel, foram escolhidas
aleatoriamente pessoas do sexo feminino. Segundo Mattar (2005), sua versatilidade é
baixa, assim como o seu custo, controle amostral e habilidade exigida para sua aplicação.
Sao altos o nível educacion al exigido dos respondentes e a uniformidade da mensuração.

são

No questionário, o grau de disfarce é estruturado, não disfarçado. As perguntas
apresentadas exatamente com as mesmas palavras, sempre na mesma ordem e com as

mesmas opções de respostas a todos os respondentes. Para Matta' (2005), as maiores
vantagens da utilização de instrumentos estruturados e não disfarçados estão na
simplicidade de sua aplicação e na facilidade que proporciona para a tabulação, análise e
interpretação.
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Na pesquisa dos concorrentes, os dados foram coletados por observação simples.
Na concepção de Gil (1994), o pesquisador permanece alheio ao grupo que pretende
estudar, e observa de maneira espontânea os fatos. 0 registro da observação se fez
mediante caderno de notas. 0 tipo de amostra dos concorrentes foi não-probabilistica,
foram selecionados aqueles estabelecimentos que o pesquisador julgou mais importante.
Os dados secundários usados nesta pesquisa foram publicações, instituições do
governo e instituições não governamentais.

3.4 Processo de amostragem

Amostragem é uma técnica importante da estatística para estudar grupos grandes.
o mecanismo da coleta de dados. Lakatos & Marconi (1986).
De acordo com Mattar(2005), a amostragem baseia-se em duas idéias básicas. A
primeira é a de que se considera a existência de uma similaridade suficiente entre os
elementos desta população, fazendo com que a analise de alguns elementos seja

suficiente para representar esta população como um todo. A segunda é a de que a
diferença entre os valores das variáveis na população, determinados como parâmetros, e
os valores dessas variáveis obtidos na amostra, são minimizados, pois, desde que a
amostra tenha sido obtida corretamente, as discrepâncias nas medições dos valores dos
parâmetros são contra-balanceadas, tomando as medidas mais próximas is da população.

Nesta pesquisa foi utilizada a amostragem não probabilistica por tráfego, pois não
existe a chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte
da amostra.

3.5 Cálculo da amostra

Na ótica de Mattar (2005), para que se consiga determinar o número da amostra a
ser pesquisada em uma determinada população infinita, é necessário a aplicação de
determinada formula matemática:
n= z 2 .p.q
e

48

Sendo:
ti

= número de elementos da amostra a ser pesquisada

z = valor da variável z para o nível de confiabilidade adotado
p = proporção de ocorrência da variável em estudo na população
q = proporção de não ocorrência da variável em estudo na população, sendo que p
+ q = 1.
e = precisão da amostra ou erro máximo admitido, considerando-se o valor
absoluto.

Para esta pesquisa, foi adotado um nível de confiabilidade de 95%, significando
que 95% das medias de distribuição amostral, que estão comidas no intervalo "x" de
mais ou menos dois desvios padrões_ Com esse nível de confiabilidade o valor da
variável "z" sera igual a dois.
Por não haver conhecimento das proporções de ocorrência ou não ocorrência da
variável estudada na população, as variáveis "p" e "q" assumem valor igual a 0,5 na

formula.
Foi admitido um erro amostral, para esse trabalho no valor de 7%.
Jogando os valores das variáveis na formula resulta-se o cálculo:
n=z2 .p.g
e2

n = 22. 0.5. 0,5
(0,07) 2

n = 204,08
ri

-= 205 pessoas/questionários

Portanto, para se obter um nível de confiabilidade de 95% com um erro amostral
de 7%, o tamanho da amostra a ser entrevistada será de 205 elementos
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3.6 Aná lise dos Dados
Na percepção de Mattar(2005), a análise de dados tern como objetivo principal
permitir o estabelecimento das conclusões da pesquisa, a partir dos dados coletados e
tabulados.
Os dados coletados foram tratados de forma quantitativa. Assim, conforme
Vergara (1998, p.53) "os dados podem ser tratados como, por exemplo, codificados,
apresentando-os de forma mais estruturada." 0 processo, análise e intelpretano dos
dados foram apoiados por recursos

computacionais. No caso desta pesquisa,

primeiramente, para inclusão dos dados no computador, foram convertidos para planilha
Microsoft Excel, onde foi realizada a tabulação de dados simples e dos resultados de cada

variável foram montadas tabelas e gráficos correspondente&
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4. ASPECTOS MERCADOLOGICOS
Através da análise de mercado foi possível verificar a sua existência, suas
características, seu tamanho, suas necessidades, aspectos estes fundamentais para o

sucesso de um empreendimento.
Procurou-se caracterizar o cliente através dos resultados obtidos durante a
pesquisa que foi realizada aplicando-se 205 questionários com 19 perguntas entre os dias
09 a 14 de abril de 2007, a maior parte realizada no centro de Florianópolis, por se tratar
da localização escolhida para a implantação do negócio.
As questões foram feitas primeiramente, referentes aos dados com o produto — seu
uso, gasto médio, garantia, qualidade, beleza, preço, variedade, qualidade, durabi lidade,
depois dados com a loja e complementando com questões referentes aos dados pessoais
do respondente como sexo, idade, escolaridade, salário, seus hábitos e expectativas
referentes à compra de bijuterias e semi-jóias em uma loja no centro e revendas por
consultoras através de catilogos. Os resultados e análise dos mesmos são apresentados a
seguir através de tabelas e gráficos correspondentes is questões formuladas nas
entrevistas.
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Questão 1: Uso de bijuterias

Esta questão visa identificar o uso de bijuterias entre as entrevistadas.

TABELA 1: Uso de Bijuterias
Freqüência

Freqüência relativa

Freqüência
acumulada

Usam bijuterias

188

92%

92%

Não usam bijuterias

17

8%

100%

TOTAL

205

100%

Fonte: dados primários.

FIGURA 1: Gráfico - Uso de Bijuterias
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Fonte: dados primários.
Pode-se observar que a quantidade de mulheres que usam bijuterias é muito maior
(92%), do que as que não usam (8%). Observa-se a partir deste ponto que os 17
questionários que trazem respostas de não uso de bijuterias serão eliminados.
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Questão 2: Freqüência com que as entrevistadas compram bijuterias
Esta questão aponta com que freqüência as entrevistadas compram alguma

bijuteria.

TABELA 2: Freqüência com que as entrevistadas compram bijuterias

Freqüência do consumo
Uma vez por semana
A cada 15 dias
Uma vez por mês
A cada três meses ou mais
TOTAL
Fonte: dados primários.

Freqüência
17
31
86
54
188

Freqüência
relativa
9%
16%
46%
29%
100%

Freqüência
acumulada
9%
25%
71%
100%

FIGURA 2: Gráfico - Freqüência com que as entrevistadas compram bijuterias
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Fonte: dados primários.
Fazendo-se uma análise da tabela 2 e do gráfico 2, a maioria das entrevistadas
(46%) compram bijuterias uma vez por mês. Já 29% compram a cada tees meses ou mais

e o restante 25% compram bijuterias toda a semana ou a cada 15 dias.
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Questão 3: Gasto médio na compra de urna bijuteria
Através desta questão procura-se, identificar qual

o gasto médio que as

consumidoras de bijuterias tam ao efetuar urna compra.
TABELA 3: Gasto médio na compra de uma bijuteria

Freqüência

Gasto médio
Até R$10,00
De R$10,01 a R$20,00.
De R$20,01 a R$30,00
De R$30,01 a R$40,00
Mais de R$40,01
TOTAL
Fonte: dados primários.

Freqüência
relativa

Freqüência
acumulada

13

7%

7%

54

29%

36%

50

27%

62%

37

20%

82%

34

18%

100%

188

100%

FIGURA 3: Gráfico - Gasto médio na compra de unta bijuteria
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Fonte: dados primários
Nota-se através do gráfico 3 e da tabela 3 que as consumidoras de bijuterias
atribuíram diferentes valores para compra de uma bijuteria. Verifica-se que 18%
costumam gastar mais de 40 reais e apenas 7% estão habituadas a gastar até 10 reais na
compra de uma bijuteria.
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Questão 4: Atendimento
Esta questão esclarece de que forma as entrevistadas preferem ser atendidas.
TABELA 4: Atendimento

Atendimento
Atendentes que acompanhem durante
toda a visita a loja.
Deixando a vontade
TOTAL
Fonte: dados primários.

Freqüência Freqüência
relativa
acumulada

Freqüência
26

14%

162
188

86%
100%

14%
100%

FIGURA 4: Gráfico - Atendimento
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Fonte: dados primários.
Conforme o gráfico 4 e a tabela 4, a grande maioria (86%) das entrevistadas,
prefere que as atendentes estejam a sua disposição para qualquer informação, mas
deixando-as à vontade para escolher os produtos.
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Questão 5: Possui Local de preferência para compras de bijuterias
Está questão tem como finalidade identificar se as entrevistadas possuem algum
local de preferência para realizar a compra de bijuterias.

TA BELA 5: Possui local de preferência para compras de bijuterias
Freqüência
Freqüência
Freqüência relativa
acumulada
Sim

50

27%

27%

Não

138

73%

100%

188

100%

TOTAL
Fonte: dados primários.

FIGURA 5: Gráfico - Possui local de preferencia para compras de bijuterias
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Fonte: dados primários.
Percebe-se que a grande maioria das consumidoras (73%) não possui local de
preferência para compra de bijuterias.
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Questão 6.1: Grau de importância atribuído ao preço
Esta questão indica o grau de importância atribuido ao preço na realização da
compra de uma bijuteria.
TABELA 6.1: Grau de i mportância atribuido ao preço

Grau de

importância
Muito importante

Freqüência
106
71
6
2
3

Importante

Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários.

188

Freqüência
relativa
56%
38%
3%

Freqüência
acumulada

I%

56%
94%
97%
98%

2%

100%

100%

FIGURA 6.1: Gráfico - Gran de importância atribuído ao preço
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Fonte: dados primários.
Verifica-se por meio do gráfico 6.1 e da tabela 6.1 que a grande maioria das
pessoas entrevistadas (94%) consideram muito importante ou importante o preço, quando
pretendem realizar a compra de uma bijuteria.
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Questão 6.2: Grau de importância atribuído 'as formas de pagamento

Pretende-se através desta questão verificar o grau de importância atribuído as
formas de pagamento, quando as mulheres pesquisadas procuram realizar a compra de
uma bijuteria.

TABELA 6.2: Grau de importância atribuído is formas de pagamento

Grau de
importância
Muito importante
Importante
Indiferente

Pouco importante
Sem importância
TOTAL

Freqüência
34
83
15
12
44
188

Freqüência
relativa
18%
45%
8%

Freqüência
acumulada
18%

6%

77%

23%
100%

100%

62%

70%

Fonte: dados primários.
FIGURA 6.2: Gráfico - Grau de importância atribuído As formas de pagamento
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Fonte: dados primários.
Nota-se na tabela 6.2, que a freqüência acumulada de grau de importância 4 é
significativa (62%), porém verifica-se através do gráfico 6.2 que um percentual
significativo (23%) da pesquisa consideraram sem importância as formas de pagamento.
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Questão 6.3: Grau de importância atribuído à pro moção
Pela questão 63, pode-se obter o grau de importância atribuído A promoções
quando as consumidoras pretendem realizar uma compra de bijuteria.

TABELA 63: Grau de importância atribuído a promoção

Grau de

Freqüência
108
54
14
3
9
188

importância
Muito importante
Importante

Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL

Freqüência

Freqüência

relativa

acumulada

57%
29%
7%
2%
5%
100%

57%
86%
94%
95%
100%

Fonte: dados primirios.

FIGURA 63: Gráfico - Grau de importância atribuído a promoção
0 Pouco importante

2%

\,

E Sem importfincia
5%

• Muito importantc

Importante
• Muito importante
57%

O Indiferente

O Pouco importante

Eil Sem importância

Fonte: dados primários
Os dados apresentados na tabela 6.3 e no gráfico 6.3 demonstram que a maioria
das pessoas entrevistadas (86%) consideram muito importante e importante a promoção
em uma loja de bijuterias.
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Questão 6.4: Grau de importância atribuído à qualidade dos produtos
Esta questão visa identificar o grau de importância atribuído à qualidade dos
produtos em uma loja de bijuterias.
TABELA 6.4: Grau de importância atribuído à qualidade dos produtos
Grau de
importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relativa
74%
23%
2%
0%
1%
100%

Freqüência
141
43
3
0
1
188

Freqüência
acumulada
74%
98%
99%
99%
100%

FIGURA 6 4 : Gráfico Grau de importância atribuído a qualidade dos produtos
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Fonte: dados primários
Das 188 pessoas que usam bijuterias, 184 atribuíram grau de importância muito

importante e importante à qualidade dos produtos, segundo a tabela 6.4. Ao analisar-se o
gráfico 6.4 fica evidente que a maioria das mulheres (74%) que participaram da pesquisa
consideraram muito importante a qualidade dos produtos.
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Questão 6.5: Grau de importância da variedade dos produtos
Através desta questão identifica-se o grau de importância que a variedade dos
produtos tem em uma loja de bijuterias.
TABELA 6.5: Grau de impo nuncio da variedade dos produtos
Grau de
importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relativa
59%
29%
7%
I%
4%
100%

Freqüência
111
55
13
2
7
188

Freqüência
acumulada
59%
88%
95%
96%
100%

FIGURA 63: Gráfico - Grau de importância da variedade dos produtos
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Fonte: dados primários
Conforme a tabela 6.5 e o gráfico 6.5 percebe-se que as pessoas entrevistadas,
consideram muito importante a variedade de produtos em um loja de bijuterias 59%.
Outro percentual significativo 29% respondeu que considera importante a variedade de
produtos. Todos os outros percentuais juntos, somam apenas 14%.
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Questão 6.6: Grau de importância da beleza dos produtos

A questão 6.5 visa identi fi car o grau de importância que foi atribuído pelas
entrevistadas em relação à beleza dos produtos.
TA BELA 6.6: Grau de importância da beleza dos produtos
Grau de
importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relative
82%
16%
1%
1%
0%
100%

Freqüência
154
31
1
2
0
188

Freqüência
acumulada
82%
98%
99%
100%
100%

FIGURA 6.6: Gráfico - Grau de importância da Beleza dos produtos
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Fonte: dados primários
Nota-se na tabela 6.6 a freqüência acumulada de grau de importância

importante é muito representativa 98%. Observa-se no gráfico 6.6 que os percentuais de

grau de importância indiferente, pouco importante e sem importância são praticamente

insignificantes somando juntos 2% das entrevistadas.
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Questão 6.7: Grau de importância da garantia dos produtos
Esta questão identi fica o grau de importância que as pessoas entrevistadas
atribuíram à garantia dos produtos.
TABELA 6.7: Grau de importância da garantia dos produtos
Grau de
importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOT AL
Fonte: dados primários

Freqüência
relative
60%
29%
6%
3%
3%
100%

Freqüência
112
54
12
5
5
188

Freqüência
acumulada
60%
88%
95%
97%
100%

FIGURA 6.7: Gráfico - Grau de importância da garantia dos produtos
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Fonte: dados primários
Conforme a tabela 6.7 e o gráfico 6.7 percebe-se que a maior parte das pessoas
entrevistadas 59% considera muito importante a garantia dos produtos e outro percentual
significativo 29% considera importante a garantia dos produtos.
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Questão 6.8: Grau de importância da durabilidade dos produtos

Através da questão 6.8 procura-se identificar o grau de importância atribuído
durabilidade dos produtos.

TABELA 6.8: Grau de importância da durabilidade dos produtos
Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
131
41
15
1
0
188

Freqüência
relativa
69%
22%
8%
1%
0%
100%

Freqüência
acumulada
69%
91%
99%
100%
100%

FIGURA 6.8: Gráfico - Grau de importância da dura binnacle dos produtos
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Fonte: dados primários
Verifica -se no gráfico 6.8 que apenas 8% das entrevistadas são indiferentes a

durabilidade dos produtos. Fica evidente ao se analisar a tabela 6.8 que a maioria da
amostra 91% considera importante e muito importante a durabilidade dos produtos.
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Questão 6.9: Grau de importância do estacionamento em uma loja de bijuterias

Está questão identifica o grau de importância que as entrevistadas atribuíram ao
estacionamento em uma loja de bijuterias.

TABELA 6.9: Grau de importância da loja possuir estacionamento

Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
31
51
39
11
56
188

Freqüência relativa
16%
27%
21%
6%
30%
100%

Freqüência
acumulada
16%
43%
64%
70%
100%

FIGURA 6.9: Gráfico - Grau de importancia da loja possuir estacionamento
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Fonte: dados primários
Fica claro ao se analisar o gráfico 6.9 que a soma dos percentuais sem
importância, pouco importante e indiferente representa a maioria da amostra 57%. Porém
também devem ser considerados os graus de importância muito importante e importante,
pois conforme a tabela 6.9 os dois juntos representam 43% da amostra da pesquisa.
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Questão 6.10: Grau de importância da localização
Procura-se por meio da questão 6.10 identificar o grau de importância atribuído
localização de uma loja de bijuterias.

TABELA 6.10: Grau de importância da localização

Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relativa
21%
53%
16%
5%
5%
100%

Freqüência
39
98
31
10
10
188

Freqüência
acumulada
21%
74%
90%
95%
100%

FIGURA 6.10: Gráfico - Gran de importância da localização
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Fonte: dados primários

Nota-se na tabela 6.10 que a freqüência acumulada das entrevistadas que
atribuíram grau de importância importante é de 74%. Conforme o gráfico 6.10, outro
percentual que deve ser analisado é o das consumidoras que responderam que é
indiferente à localização da loja, pois totalizam 16% de todas as respostas.
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Questão 6.11: Grau de importância do atendimento

Esta questão indica o grau de importância que foi atribuído ao atendimento em
uma loja de bijuterias.

TABELA 6.11: Grau de importância do atendimento

Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL

Freqüência
102
74
9
0
3
188

Freqüência
relativa
54%
39%
5%
0%
2%
100%

Freqüência
acumulada
54%
94%
98%
98%
100%

Fonte: dados primários

FIGURA 6.11: Gráfico - Grau i de importância do atendimento

CI Pouco importante

0%

• Sem importância

O Indiferente

5%
• Muito importante
O Importante

Importante
39%

• Muito importante
54%

O Indiferente

o Pouco importante
• Sem importância

Fonte: dados primários
De acordo com a tabela 6.11 e o gráfico 6.11 fica evidente que os dois percentuais
mais importantes são os das entrevistadas que atribuíram grau de importância muito
importante e importante, pois somados representam 94% da amostra.
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Questão 6.12: Grau de importância do conforto do ambiente

Por meio da questão 6.12 procura-se identificar o grau de importância atribuído
ao conforto do ambiente em uma loja de bijuterias.

TABELA 6.12: Grau de importância do conforto do ambiente

Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
51
99
20
12
6
188

Freqüência
relativa
27%
53%
11%
6%
3%
100%

Freqüência
acumulada
27%
80%
90%
97%
100%

FIGURA 6.12: Gráfico - Grau de importância do conforto do ambiente
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Fonte: dados primários

Segundo a tabela 6.12 e o gráfico 6.12, nota-se que é extremamente importante o
conforto do ambiente em uma loja de bijuterias, pois 80% das consumidoras consideram
muito importante e importante este item.
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Questão 6.13: Grau de importância do ambiente/decoração
Esta questão visa verificar o grau de importância atribuiu ao ambiente/decoração
de uma loja de bijuterias.

TABELA 6.13 Grau de importância do ambiente/decoração

Grau de importância
Muito importante
Importante
Indiferente
Pouco importante
Sem importância
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência

Freqüência

relativa
26%
30%
27%
9%
8%
100%

acumulada
26%
56%
83%
92%
100%

Freqüência
49
57
50
17
15
188

FIGURA 6.13: Gráfico - Grail de importáncia do ambienteldecorarfio
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Fonte: dados primários

Nota-se através da tabela 6.13 que 27% das pesquisadas estão indiferentes ao
ambiente/decoração de uma loja de bijuterias. Já a maioria 56% das entrevistadas
considera muito importante e importante o ambiente/decoração.
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Questão 7: Peças mais compradas

A questão 7 indica as peças que são mais compradas.
TABELA 7: Peças mais compradas
Freqüência

Peças
Brincos
Colares
Pulseiras
Outro
Anel
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
136
26
19
1
6
188

Freqüência relativa
72%
14%
10%
1%

3%
100%

acumulada
72%
86%
96%
97%
100%

FIGURA 7: Gráfico - Peças mais compradas
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Fonte: dados primários

De acordo com o gráfico 7 identifica-se que a preferência de consumo da
população pesquisada é por brincos (74%), colares(14%) e pulseiras (10%). Os outros
percentuais somam 4% e não devem ser desconsiderados.
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Questão 8: Distribuição dos produtos na loja
Por meio desta questão pode-se identificar a preferência das consumidoras,
quanto à distribuição dos produtos na loja.

TABELA 8: Distribuição dos produtos na loja
Local
Em armários
Em prateleiras
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
19
169
188

Freqüência relativa
10%
90%
100%

Freqüência
acumulada
10%
100%

FIGURA 8: Gráfico - Distribuição dos produtos na loja
Em armarios
10%

Em anritrios
• Em prate leiras

• Em prateleiras /

90%

-

Fonte: dados primários

Conforme a tabela 8 e o gráfico 8 fica claro que a grande maioria das
entrevistadas (90%), prefere que os produtos estejam disponibilizados em prateleiras.
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Questão 9: Preferência de som ambiente
Esta questão identifica qual a preferência das consumidoras em relação a som

ambiente em uma loja de bijuterias.
FIGURA 9: Preferência de som ambiente

Instrumental (calma)
Estilos variados
Sem música

Outro
TOTAL

Freqüência
28
127
31
2
188

Freqüência
relativa
15%
68%
16%
1%
100%

Freqüência
acumulada
15%

82%
99%
100%

Fonte: dados primários
FIGURA 9: Gráfico - Preferencia de som ambiente
Outro
1%
Sem música
16%

%o)

Instrurrental
(calma)
15%
• Instrumental (calma)
• Estilos variados

O Sem niisica
▪ Outro

• Estilos variados
68%

Fonte: dados primários
Nota-se na tabela 9, que apenas 16% das entrevistadas preferem um ambiente sem
música. Através do gráfico 9 verifica-se que a maioria (68%) da amostra optaram por

estilos variados de sons.
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Questão 10: Compra de produtos por catálogo

Procura-se por meio da questão 10, identificar se as consumidoras de bijuterias
costumam comprar produtos por catálogo.

TABELA 10: Compra de produtos por catálogo

Compra por
catálogo
Costuma comprar
Não constuma
comprar
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
136

Freqüência relativa
72%

Freqüência
acumulada
72%

52
188

28%

100%

100%

FIGURA 10: Gráfico - Compra de produtos por catálogo

Não constuma
comprar
lli%

• Costuma comprar
10 No constuma comprar
\.

•

Costuma comprar
72%

Fonte: dados primários

Fica claro ao se observar o gráfico 10 que a maioria das entrevistadas (72%) costuma
comprar produtos por catálogos.
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Questão 11: Compra de bijuterias por catálogo

Esta questão leva em consideração apenas as entrevistadas que responderam na
questão 10 que costumam comprar produtos por catálogos e visa identificar se as

entrevistadas já compraram bijuterias por catálogos.

TABELA 11: Compra de bijuterias por catálogo

Já comprou
Nunca comprou
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
64
72

Freqüência
relativa
47%
53%

136

100%

Freqüência
acumulada
47%
100%

FIGURA 11: Gráfico - Compra de bijuterias por catálogo

• Nunca comprou

53%

I

Já comprou

47%

F

Q Já comprou
• Nunca

comprou

Fonte: dados primários

Pode-se observar no gráfico 11 que a quantidade de consumidoras que nunca
compraram bijuterias por catálogo e que já compraram, possuem valores quase iguais,
com uma diferença positiva de 3% para as que nunca compraram.
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Questão 12: Compraria bijuterias por catálogo através de uma consultora corn
amostras das bijuterias.

Na questão 12, procura-se identificar se as entrevistadas comprariam bijuterias
por catálogo através de uma consultora com amostras das bijuterias.

TABELA 12: Compraria bijuterias por catálogo através de urna consultora
Freqüência
142
46
188

Sim
Não
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relativa

Freqüência
acumulada

76%
24%

76%
100%

100%

FIGURA 12: Gráfico - Compraria bijuterias por catálogo através de uma

consultora

o Niio
24% -----

• S im

• Sim
76%

Fonte: dados primários

Fica evidente no gráfico 12

e na tabela 12 que a maioria (76%) das pesquisadas

comprariam bijuterias por catálogo através de uma consultora, com amostras das peças.
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Questão 13: Gostaria de ser uma consultora de bijuterias

Está questão procura identificar qual a porcentagem das pesquisadas que

gostariam de ser uma consultora de bijuterias.

TABELA 13: Gostaria de ser uma consultora de bijuterias
Freqüência
relativa

Freqüência

Freqüência
acumulada

Sim

35

19%

19%

Não

153

81%

100%

TOTAL
Fonte: dados primários

188

100%

FIGURA 13: Gráfico - Gostaria de ser uma consultora de bijuterias
O Sim

19°

O Sim

• Nilo
NA°
81%

Fonte: dados primários
Avaliando-se o gráfico 13, a maioria das entrevistadas (81%) não gostariam de ser
uma consultora de bijuterias. Porém um número significativo (19%) teria interesse em ser
uma consultora de bijuterias.
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Questão 14: Faixa etária
Identifica-se por meio da questão 14, em qual faixa etária as entrevistadas
encontram.

TABELA 14: Faixa etária
Frectncia

Faixa etária
De 15 a 25 anos
De 25 a 35 anos
De 35 a 45 anos
De 45 a 55 anos
Mais 55 anos
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
115
38
11
15
9
188

relative
61%
20%
6%
8%
5%
100%

Freqüência
acumulada
61%
81%
87%
95%
100%

FIGURA 14: Gráfico - Faixa etária
0 De 45 a 55 anos

0 Mais 55 anos
5%

0 De 35 a 45 anos
• De 15 a 25 anos

o

O De

25 a 35 anos

0 De 35 a 45 anos
O De

25 a 35 anos
20%

• De 15 a 25 anos

61%

al De 45 a 55 anos

0 Mais 55 anos

Fonte: dados primários

Analisando-se a tabela 14, a maioria das entrevistadas (61%) encontram-se na

faixa etária entre 15 e 25 anos. Outras faixas corn grande representatividade são as de 25
a 35 anos com uma freqüência acumulada de 81%.
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Questão 15: Principal ocupação

Esta questão indica qual a principal ocupação das pessoas entrevistadas.
TA BELA 15: Principal ocupação
Principal ocupação
Funcionário público
Empresária

Comerciante
Estudante
Dona de casa
Aposentada
Outra

Freqüência

Freqüência

Freqüência
18
7
18
108

relative
10%
4%
10%
57%

7

4%

6
24
188

3%
13%
100%

acumulada
10%
13%
23%
80%
84%
87%

TOTAL
Fonte: dados primários

100%

FIGURA 15: Grá fi co - Principal ocupação
Outra
13% "\
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público
10%
F2 Empresária
4%

O Aposentada
3%
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111 Funcionário público
Empresária
O Comerciante

ill Estudante
• Dona de casa

4%

O Aposentada
O Outra

• Estudante

56%

Fonte: dados primários

Fica evidente no gráfico 15 que a principal ocupação das entrevistadas é ser
estudante, porém não se deve ignorar as outras atividades.
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Questão 16: Escolaridade
A questão 16 indica qual a escolaridade das pessoas pesquisadas.
TABELA 16: Escolaridade
Freqüência

Freqüência relativa

Freqüência
acumulada

15

8%

8%

78

41%

49%

67
28
188

36%
15%
100%

85%
100%

Primeiro grau
completo ou
incompleto
Segundo grau
completo ou
incompleto
Terceiro grau
completo ou
incompleto
Outro
TOTAL
Fonte: dados primários

FIGURA 16: Gráfico - Escolaridade
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15%
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completo ou
incompleto
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incompleto
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completo ou
incompleto
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incompleto
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incompleto
O Outro

Fonte: dados primários

Observa-se na tabela 16 que a maioria das entrevistadas (41%) possui o segundo
grau completo ou incompleto. Outro percentual signi fi cativo, 36% possui terceiro grau
completo ou incompleto.
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Questão 17: Renda média mensal
Identifica - se nesta questão a renda média da população pesquisada.

TABELA 17: Renda média mensal

Renda média mensal
Até 1 salário mínimo (até R$350,00)
Acima de 1 até 3 salários mínimos (de R$350,01
até R$1050,00)
Acima de 3 até 5 salários mínimos (de R$1050,01
até R$1750,00)
Acima de 5 até 7 salários mínimos (de R$1750,01
até R$2450,00)
Acima de 7 até 10 salários mínimos (de R$2450,01
até R$3500,00)
Mais de 10 salários mínimos (mais de R$3500,01)
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
27

Freqüência
relativa
14%

Freqüência
acumulada
14%

95

51%

65%

43

23%

88%

12

6%

94%

5
6
188

3%
3%
100%

97%
100%

FIGURA17: Gráfico - Renda média mensal
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O Acima de 3 até 5 salários mínimos
(de R51050,01 até RSI 750,00)
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0 Acima de 5 até salários ninimos
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• Acima de 7 até 10 s alarios mínimos
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CI Mais de 10 salários mínimos (mais
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Fonte: dados primários
Conforme o gráfico 17 a maioria das entrevistadas (51%) possuem renda média
mensal de 1 até 3 salários mínimos. Verifica-se na tabela 17 que uma faixa de renda
importante está acima de 3 até 5 salários mínimos pois possui uma freqüência acumulada
de 88%.
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Questão 18: Freqüência com que vai ao centro da cidade de Florianópolis

Está questão mede com que freqüência as pesquisadas costumam ir ao centro da
cidade de Florianópolis.

TABELA 18: Freqüência coin que vai ao centro da cidade de Florianópolis

Freqüência
5 ou mais vezes por semana
3 — 4 vezes por semana.
1 — 2 vezes por semana.
Raramente
Trabalha ou estuda no centro
TOTAL

Freqüência
relative

Freqüência
34
9
44
48
53
188

18%

5%
23%
26%
28%
100%

Freqüência
acumulada
18%
23%
46%
72%
100%

Fonte: dados primários

FIGURA 18: Gráfico Freqüência com que vai ao centro da cidade de Florianópolis
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Fonte: dados primários
Nota-se na tabela 18 que 28% das entrevistadas estudam ou trabalham no centro e
26 % costumam freqüentar raramente o centro. 0 restante 46% vão de 1 a 5 vezes por
semana an centro da cidade de Florianópolis.
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Questão 19: Freqüência com que realiza compras no centro da cidade de
Florianópolis
A questão 19 visa identificar a freqüência com que is entrevistadas costumam
comprar no centro da cidade de Florianópolis.

TABELA 19: Freqüência com que realiza compras no centro da cidade de

Florianópolis
Freqüência
Raramente
1 vez por mês
De 2 a 4 vezes por mês
Mais de 4 vezes por mes
TOTAL
Fonte: dados primários

Freqüência
relative
9%

Freqüência
17
83
55
33
188

44%
29%
18%
100%

Freqüência
acumulada
9%
53%
82%
100%

FIGURA 19: Gráfico - Freqüência com que realiza com pras no centro da cidade de

Florianópolis
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Fonte: dados primários
Fica evidente no gráfico 19 que grande parte das pesquisadas (44%) costumam

comprar 1 vez por mês no centro. Conforme a tabela 19 verifica-se que 47% das
entrevistadas compram no centro da cidade de 2 a 4 vezes por mês e mais que 4 vezes por

mês.
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4.1 Caracterização do cliente

0 perfil médio das clientes, de acordo com a pesquisa é de mulheres, na faixa

etária entre 15 e 25 anos, a maioria estudantes. Tendo ainda grande representatividade na
pesquisa as mulheres de 25 a 35 anos com uma freqüência acumulada de 81%. Quanto
escolaridade 41% possuem o segundo grau completo ou incompleto. Outro percentual
significativo quanto à escolaridade é o de 36% que possuem terceiro grau completo ou
incompleto.
A maioria das entrevistadas (51%) possuem renda média mensal de 1 até 3
salários mínimos. E uma faixa de renda importante de ser citada está acima de 3 até 5
salários mínimos, pois possui uma freqüência acumulada de 88%.
A pesquisa demonstrou que a maioria (92%) usa bijuterias, 46% compra
bijuterias uma vez por mês, 18% costumam gastar mais de 40 reais e apenas 7% estão
habituadas a gastar até 10 reais na compra de uma bijuteria. Realizando essas compras
no centro de Florianópolis (44%), a pesquisa mostrou que 72% costuma comprar também
produtos por catálogos, indices considerados muito bons para a implantação da loja no
centro.
Das entrevistadas, 76% comprariam bijuterias por catálogo através de uma
consultora, com amostras das peças, porém 81% não gostaria de ser uma consultora de
bijuterias. Notou-se um número significativo (19%) que teria interesse em ser uma
consultora de bijuteria, o que para a empresa representa uma visão positiva para
implantação de seu sistema de vendas por catálogo.
Quanto w produto a pesquisa apontou que entre as peças mais vendidas e
preferidas pelas consumidoras estão os brincos(74%), colares (14%), pulseiras (10%) e
outras (4%). Das pesquisadas apontaram o grau de importância muito importante - o
prep (94%), a durabilidade do produto (91%), qualidade (74%), garantia (59%) e
importante a beleza das peças (98%). Aspectos que a Agata procurara manter quando da
aquisição de seus produtos.
Quanto A. loja, a amostra da pesquisa indicou que a localização é importante
(74%), o conforto e a decoração do ambiente, a distribuição dos produtos na loja por
prateleiras e o atendimento são fatores muito importantes.
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5 PLANO DE NEGÓCIOS

Plano de Negócios é um documento que descreve a empresa e onde ela pretende
chegar. É uma ferramenta de grande utilidade, fundamental para a gestão, planejamento e

viabilidade de um empreendimento.

5.1. Resumo Executivo

0 resumo executivo procura informar as principais características do negócio em
estudo, de uma forma sucinta.

5.1.1 Enunciado do Projeto

Esse Plano de Negócio visa apresentar os estudos e análise de viabilidade para a
criação de um sistema de vendas de bijuterias e semi -jóias, que tem como foco a criação
de uma loja situada no centro da cidade de Florianópolis integrada com um sistema de
vendas por catálogo. 0 grande diferencial deste sistema é a integração da loja com a
venda direta de bijuterias através de revendedoras que estarão localizadas em bairros de
grande concentração populacional da cidade Florianopolis.

5.12 Equipe de Gestão

A equipe de gestão da ÁGATA é um dos pontos fortes do negócio, sendo
composta por dois sócios diretores que possuem profundo conhecimento e habilidades
necessários para implementar com sucesso o empreendimento, além de possuírem grande
motivação para enfrentar e superar os desafios de administrar, gerar resultados positivos e
conquistar uma boa participação do mercado. Alem disso, haverá duas funcionárias
atendentes. Esta estrutura enxuta permite que os sócios realizem todas as atividades
pertinentes ao negócio, isso acarreta em ganho de experiência em todas as áreas da
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empresa, experiência esta necessária para a provável rápida expansão da empresa, além
de reduzir os custos.
5.1.3 Produtos, Serviços e Tecnologia
A empresa priorizara produtos de qualidade e requinte que valorizam a beleza da
mulher. Como constatado na pesquisa realizada 74% das mulheres entrevistadas
consideram muito importante a qualidade dos produtos para isso, as peças serão
compradas sempre em materiais duráveis, não alérgicos e leves, como banho de prata,
rodion, níquel free e ouro velho. Serão divididas em coleções de acordo com as
tendências da moda, estilo e ocasião.
Através de seu sistema de vendas de bijuterias, a empresa pretende surpreender e
tomar a vida dos seus clientes mais pratica, levando ate eles a facilidade de comprar as
semi-jóias e bijuterias através de urn catalogo. Esta característica da empresa possibilitara
uma rápida expansão através das revendedoras, visto que o resultado de pesquisa mostrou
que 74% das pessoas entrevistadas costumam comprar produtos por catalogo e 76%
comprariam bijuterias por catálogo através de uma consultora com amostras das peças.
Os diretores da ÁGATA sempre estarão atentos para o surgimento de novos
materiais que venham a substituir ou agregar mais valor aos produtos já usados. A
empresa também sempre acompanhará a tecnologia empregada no setor para oferecer um
produto de qualidade. Pode-se notar que a tecnologia afeta principalmente a parte de
gerenciamento do negócio, os sócios da empresa estarão sempre atentos e atualizados
com as melhores ferramentas de gerenciamento.

5.1.4 Mercado Potencial — A Oportunidade
é composto
0 segmento de mercado no qual a empresa pretende atuar
basicamente por mulheres na faixa etária de 12 a 70 anos. Esse é um mercado
consumidor numeroso e com hábitos constantes de compra. Notou-se através da pesquisa
que as consumidoras estão pouco fidelizadas, com relação as marcas já existentes no
mercado, visto que 73% respondeu que não possui um marca de preferência para compra
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de bijuterias. Sendo assim, a ÁGATA pretende, através de estratégias de marketing
eficientes, fidelizar o seu público-alvo.
A grande oportunidade de mercado identificada pela empresa segundo, a pesquisa
produto
realizada, é representada pela necessidade que o público-alvo tem em adquirir o
da empresa (bijuterias e semi -jóias) proximo As suas residências com comodidade,
segurança e rapidez pois 76% das entrevistadas comprariam bijuterias por catálogo. Esta
necessidade será atendida através da venda direta dos produtos pelas consultoras,
previamente treinadas.
Além da comercialização de bijuterias através de venda direta a outra
oportunidade que surge para a organização e forma de vendas da loja através de um
layout inédito dividido em coleções, com um ambiente agradável para se comprar
bijuterias e semi-jóias.

5.1.5 Elementos de Diferenciação
Os principais diferenciais da ÁGATA são: a sua forma de comercialização, a
qualidade, variedade e garantia dos seus produtos, o layout da loja e a maneira com que
pretende se relacionar com os clientes, fornecedores e funcionários, procurando criar uma
cadeia de valor. Enquanto os concorrentes mantém lojas com layout antigos, vitrines mal
distribuídas, causando confusão de cores e mistura de materiais, desvalorizando as peps,
a organização se preocupará em modernizar o conceito de vitrines, preocupando-se em
chamar a atenção do cliente para o produto. De acordo com a pesquisa realizada 53% das
entrevistadas consideram importante o conforto do ambiente, esta será outra característica
do layout da loja para agradar o seu público.
As peças ÁGATA serão criadas e atualizadas de acordo com o movimento da
moda em todo o mundo, serão lançadas coleções em um período de quatro meses,
totalizando três coleções ao ano. Outra diferenciação da empresa em relação as
concorrentes é a forma com que os produtos ficarão disponibilizados no interior da loja,
verificou-se na pesquisa realizada que 90% das pessoas entrevistadas preferem que os
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produtos estejam dispostos em prateleiras. As peças também serão divididas de acordo
com as suas características, facilitando assim a escolha e manuseio dos produtos.
5.1.6 Resultados Econômicos e Financeiros
A inauguração da loja e o sistema de vendas por catálogo, dentro dos planos e
e retomo
condições pré-estabelecidos, resultará em um empreendimento de rentabilidade
para os sócios, quando se comparam as diversas oportunidades financeiras existentes no
mercado. A grande maioria dos indices financeiros estudados se mostraram satisfatórios,
de R$ 123.600,00. A execução do
sendo que o investimento inicial necessário será
7% ao mês assim
negócio em um cenário realista trará urna taxa interna de retomo de
como um retomo do investimento em um ano e cinco meses.
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5.2 A empresa
0 empreendimento proposto se caracteriza pela criação de um sistema de venda

de bijuterias através de uma loja situada no centro de Florianópolis, por consultoras que
por meio de catálogos e amostras das peps irão vender os produtos da organização,
principalmente nas casas das clientes e pelos fornecedores, este sistema pode ser melhor
visualizado por meio da figura 20.
FIGURA 20: Sistema de venda da organização.
Mercadorias
Informações sobre o mercado

FORNECEDORES

Pedido

Responsavel
pelo atendimento
das consumidoras
do centro da
cidade

Treinamento
Assistência
Mercadorias
Pedido
Feedback

Responsável

CONSULTORAS

pelo atendimento
dos bairros da
Grande Florianópolis

Fonts: Dados Primários

0 nome ÁGATA foi escolhido dentre outras características por que vem do grego
"Agáthon" que quer dizer de boa qualidade e por causa da pedra ÁGATA que transmite

espiritualidade e proteção.

5.2.1 Missão
A missão da ÁGATA é fornecer bijuterias e semi-jóias de ótima qualidade com

garantia, em um ambiente agradável ou através de uma consultora para mulheres
arrojadas e modernas.

88

5.2.2 Visão
Ser considerada como uma empresa de satisfação e qualidade que atenda todas as
expectativas e necessidades dos nossos clientes.

5.2.3 Objetivos
Para que o Plano de Marketing pudesse ser feito de maneira clara e detalhada, a
ÁGATA estabeleceu alguns objetivos a serem alcançados a curto prazo, logo após o
inicio das atividades, tomando com base o estudo do mercado e da concorrência.
Os objetivos da empresa a curto prazo são: possuir um faturamento mensal de
R$40.000,00 até o final de 2008 , possuir 100 consultoras ate o fim de 2008. Nota-se na
pesquisa realizada que um percentual significativo (19%) teria interesse ern ser uma
consultora de bijuterias, isso releva a possibilidade que a empresa tem em alcançar os
seus objetivos.
Os objetivos a longo prazo da empresa são: fidelizar a marca sendo lembrada
como referência, possuir mais duas lojas ate 2010 ern cidades estratégicas além de
expandir o sistema de venda direta através de 1000 consultoras.

5.2.3.1 A situação planej_ada/desejada
A ÁGATA concentrará seus esforços para implementar um novo sistema de
vendas de bijuterias e semi -jóias, procurando criar urn vinculo de credibilidade com o
cliente. A organização busca com este conceito proporcionar ao cliente comodidade e

segurança, pois toma possível a compra em suas residências ou locais desejados. A
empresa disponibilizara uma loja que também irá vender os produtos disponíveis no
catálogo, além de outros.
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5.2.4 Gestão Administrativa

A empresa possuirá dois sócios fundadores, ambos ficarão responsáveis pela
catálogos, criação das
compra de mercadorias junto a fornecedores, construção dos
coleções, prestarão assistência as consultoras j á existentes, além de buscar novas
consultoras para empresa, criação das campanhas e atividades de marketing e contratação
de qualquer serviço necessário 1 empresa A empresa contará com duas funcionárias pare
atender os clientes na loja e auxiliar em algumas atividades.
Tássio Farinhaque Maderna Leite, 24 anos — Diretor de Vendas, Marketing e
Financeiro.
Educação: estudante do curso de Administração da Universidade Federal de Santa

Catarina
Experiência: adquiriu profiindo conhecimento, através da análise de mercado e
estudos diversos, participou recentemente da 36 a. bijoias realizada em São Paulo nos dias
17 e 18 de novembro de 2006, onde constatou a grande possibilidade de realizar parceria

com

diversos fornecedores

e designers, que venham a auxiliar o desenvolvimento do

negócio, tomando-o mais seguro e confi

Gabriela de Souza Neves ,21 anos, Diretora Administrativa
Educação: estudante do curso de Engenharia da Universidade Federal de Santa

Catarina.
Experiência: vem há um ano se especializando no ramo de negócios da empresa,
através de pesquisas na intemet e em revistas especializada& E profunda conhecedora do
mercado e dos produtos vendidos na grande Florianópolis.
A composição acionaria da empresa está subdividida como segue:
QUADRO 1: Composição Acionária

Skies

%

Tassio Fannhaque Madema Leite

50%

Gabriel a de Souza Neves

50%

Fonte: dados primários
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5.2.5 Estrutura e Operação
A estrutura e operação englobam a estrutura funcional, as habilidades e
competências requeridas, as políticas de recursos humanos, a estrutura legal e a

tecnologia empregada na organização.

52.5.1 Estrutura funcional
A estrutura funcional foi definida com base nas atividades que serão necessárias
para o desempenho da empresa. Como se trata de um empreendimento com somente dois
colaboradores e dois sócios, o organograma é simplificado deixando os dois contratados,
vendedores, subordinados aos sócios-diretores.

FIGURA 20: Organograma Funcional

Diretor de Marketing e
relacionamento

Diretor Administrativo
financeiro

Atendentes

Fonte: dados primirios

5.2.5.2 Habilidades e Competências Requeridas
0 diretor administrativo financeiro necessita ser formado em administração de
empresas, sera responsável pela área administrativa e financeira da empresa, alem da area
de atendimento por meio período. Sao suas tarefas:

-

Providenciar a contratação ou demissão de funcionários, encaminhando os
documentos

ao contador;
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Decidir sobre as compras de produtos, através da analise da disponibilidade
financeira e acompanhamento dos estoques.

Acompanhar e responder perante os assuntos de ordem fiscais ou legais;
Providenciar os pagamentos de impostos, custos e despesas;
Encaminhar notas fiscais de vendas e compras ao contador;

Orientar e atender as consultoras;
Operar o sistema de caixa;
Treinar, orientar e acompanhar as atividades desempenhadas pelas atendentes;
Atender pessoalmente a qualquer reclamação proveniente das clientes e das
consultoras;

Definir os preços ótimos de cada pega visando a obtenção de lucro ótimo;
Realizar os controle de estoques e balanço mensal dos produtos;
Atender os clientes na loja no período da manila;
Prospectar

o

futuro da empresa, criar

e

executar

as estrategias.

0 diretor de marketing e relacionamento precisa ter perfil organizado, boa

capacidade de relacionamento inter-pessoal, ser dinâmico, líder, atencioso, que possua
conhecimento no ramo e uma boa formação acadêmica, alem da area de atendimento por
meio período através das seguintes tarefas:
- Criação das coleções e dos catálogos;
Criação das campanhas publicitárias e promoções de vendas;
-

Orientar e atender as consultoras;
Buscar novas consultoras para empresa;
Atender os clientes na loja no período da tarde;
Operar o sistema de caixa;
Treinar, orientar e acompanhar as atividades desempenhadas pelas atendentes;

-

Marcar e efetuar reuniões com as atendentes e com a diretoria administrativa;
Prospectar o futuro da empresa, criar e executar as estratégias ;
Atender pessoalmente a qualquer reclamação proveniente de clientes

consultoras.

e

das
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As atendentes estarão subordinadas is diretorias e necessitam de boa apresentação
social, minima formação de nível médio, saber lidar e tratar os diversos níveis de público,
ter habilidade de comunicação e expressão, boa fluência verbal, conhecimento do produto
disponível, do fornecimento e cuidados para a durabilidade do mesmo. Suas principais

funções são:
Atender pessoalmente a qualquer reclamação proveniente de clientes e das
consultoras;
Operar o sistema de caixa;
Atender os clientes na loja por período integral;
Limpeza dos produtos e da loja;
Atender as consultoras;
Dar feedback do comportamento dos consumidores;
Controle dos estoques;
Auxiliar na criação das coleções, do catálogo e das promoções.
As consultoras necessitam ser bem comunicativas, relacionar-se com um grande

numero de pessoas, ter flexibilidade de horário, simpatia, atenção e compromisso.

5.2.5.3 Política de Recursos Humanos

A política de recursos humanos visa uma gestão participativa, tanto no que se
refere a. delegação de tarefas e descentralização, quanto na participação dos resultados. 0
objetivo é construir uma equipe competente, motivada e comprometida com o negócio.
As atendentes receberão 4% sobre as vendas da loja, mais fixo de R$600,00 (seiscentos
reais), participarão

do processo

estratégico da empresa, terão possibilidade de

crescimento na organização e receberão todo treinamento e auxilio necessário para

melhor desempenhar suas funções. Vale transporte: sera entregue ao funcionário que
desejar, descontado da sua folha de pagamento e equivalente a 6% previsto em lei.
As consultoras receberão 35% das vendas realizadas por elas, o que vem a ajudar
o orçamento doméstico, serão treinadas para melhor atender e conhecer suas clientes.
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Semestralmente, a empresa destinará 3% do lucro liquido para prêmios, para
consultoras e para as atendentes.

5.2.54 Estrutura Legal

0 regime jurídico da ÁGATA sera sociedade por quotas de responsabilidade
limitada com 50% para cada sócio.
A empresa se enquadrará ern uma estrutura simples, pois a partir de 01_01.2006,
considera-se empresa de pequeno porte (sigla EPP), a pessoa jurídica que tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a RS 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
Anualmente a empresa por se enquadrar como microempresa tem de apresentar
TRH (Imposto de Renda Pessoa Juridica ) , a declaração de microempresa para Secretaria
Estadual da Fazenda, para Prefeitura e a escrituração dos livros.
Mensalmente, a organização deve recolher a contribuição ao INSS de seus
empregados, a parcela do empregador, o FGTS, o DARE de imposto de renda retido nos
pagamentos dos empregados.
Devem ser mantidos na empresa os livros de registro dos empregados, a folha de
pagamento os recibos dos empregados, a ficha de salário família e o termo anual de
responsabilidade, a ficha de salário maternidade, as guias de recolhimento de impostos,
as taxas e contribuições (FGTS, INSS) e todos os documentos dos sócios bem como as
notas fiscais.
Principais tributos instituidos em lei:
Tributos Federais: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica ) ,
PIS (Contribuição para o Pro grama de Integração Social), COFINS (Contribuição Social
sobre o Faturamento das empresas), Contribuição social sobre o lucro, WI(Imposto sobre
Produtos Industrializados).
Tributo Estadual: ICMS(Imposto sobre a circulação de mercadorias e Prestação de
Serviços).
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Tributo Municipal: ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza).
Contribuições Previdenciarias: INSS recolhido sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e pró-labore de sócios e administradores mais pagamentos efetuados a
prestadores de serviços autônomos,

5.2.5.5 Tecnologia

A AGATA utilizará um sistema de gestão informatizado que permitirá o

gerenciamento das contas a pagar e receber, faturamento e estoque. Através deste sistema
a organização pretende realizar um crescimento ordenado, poupando retrabalho e
agilizando o processo de administração da empresa. Seri contratada uma empresa

especializada em fornecer este tipo de sistema.

53 Produtos/Serviços
Os idealizadores do empreendimento optaram pela escolha de trabalhar com
bijuterias e semi-jóias, por verificarem que o produto poderia ser comercializado através
da venda direta por consultoras que possuíssem amostra das peças. A falta de inovação
no layout e atendimento das lojas deste setor também foram fatores de escolha destes
produtos.
Verificou-se na pesquisa realizada que a qualidade do produto é item essencial
para satisfação das clientes visto que 98% consideraram importante este quesito. A
garantia dos produtos assim como a diversificação sao primordiais, pois 88% das
entrevistadas atribuiram a estes fatores alto grau de importância. A beleza dos produtos

alcançou o mesmo percentual que a qualidade, ressaltando a necessidade da organização
de conhecer os gostos da maioria dos seus clientes, para agradá-los.
Para atender de melhor forma os quesitos listados foram enumerados quatro
categorias dos produtos:
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a) Produtos banhados ern prata como brincos, pulseiras, anéis, colares, pingentes e
tomozeleiras.

Esses produtos possuem uma durabilidade maior por serem

banhados em prata; nib escurecem com facilidade e não descascam. Sua maior
vantagem é possuir o mesmo efeito que os produtos em prata maciça com um
preço muito melhor. Por possuir uma excelente qua li dade de banho estes produtos
podem ser levados a. praia, são produtos normalmente usados no dia a dia, pela
grande versatilidade e leveza das peças Serão elaboradas com o intuito de
agradarem e tomarem ainda mais belas as mulheres, ern qualquer ocasião.
b) Produtos de ródion - sua principal característica é possuir um brilho inigualável
pois o redion é utilizado na fabricação de peças de ouro branco. Normalmente

estas peças possuem detalhes com pedras brasileiras que aumentam ainda mais o
seu brilho. Usadas em todas as ocasiões, devem ser mantidas longe de produtos de
beleza e não são recomendadas para ir à praia, pois podem escurecer. São
desenvolvidas para serem igualadas as peças de ouro branco, o que as fazem
possuir extrema beleza.
c) Produtos de níquel free - seu grande diferencial é possuir uma melhor qualidade,
diferentemente do níquel comum que pode ser causador de cancer e está impedido
de ser comercializado em países da Europa. Estas peças possuem grande
versatilidade, mas são usadas geralmente em ocasiões especiais, por possuírem
uma perfeita combinação com pedras.

d) Produtos em ouro envelhecido - são baseados em uma tendência de envelhecer as
peças. Coleções nestes materiais são baseadas nos anos 70 geralmente são usadas
em ocasiões especiais por possuírem um estilo único.
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5.3.1 Controle de qualidade

A durabilidade das peças é fundamental para a imagem da empresa e relevante
pois foi confirmado na pesquisa, que 91% das entrevistadas consideraram importante este
fator.
As peças serão compradas de acordo com as normas exigidas para a
comercialização de bijuterias e semi-jóias no pais e no exterior, possuirão garantia de 1
ano contra descascados, perda de pedras e materiais diversos. Outra preocupação da
ÁGATA estará na qualidade das embalagens que destacarão ainda mais a beleza dos
produtos mantendo o seu brilho e individualidade.

5.3.2 Forma de oferta do Produto
. Para melhor satisfazer as necessidades de seus clientes, a organização ofertará
seus produtos através de catálogos e de uma loja situada no centro da cidade de

Florianópolis.

5.3.2.1 Descrição do catalogo.

O catálogo que as consultoras disponibilizardo para as clientes da ÁGATA sera
feito em papel especial e dividido em coleções para atrair a atenção do nosso cliente alvo.
Diferentemente dos catálogos existentes no mercado, esse catálogo sera desenvolvido
para surpreender os clientes, utilizando modelos que representem a marca e, exponham
da melhor forma as peças. Cores atrativas trarão harmonia e suavidade na hora do cliente
manusear e ver o catalogo. A cada quatro meses ser á lançado um novo catálogo
totalizando três por ano, fazendo com que as consultoras possuam sempre catálogos
atualizados para as suas vendas.
A venda direta já esta consolidada no Brasil, pela atuação de grandes empresas
como Avon e Natura, tomando este sistema conhecido pelas mulheres. Na pesquisa
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realizada confirmou-se a aceitação de venda por catálogo uma vez que 72% das
entrevistadas costumam comprar produtos por catálogo.

53.2.2 Descrição do modo de venda das consultoras

As consultoras serão cadastradas e receberão um treinamento especifico para
vender as peças de maneira a agradar os clientes. Este treinamento visa deixar as

revendedoras bem informadas sobre a composição das pegas, sua durabilidade e garantia
podendo passar para o cliente todas as recomendações de como manter as peças sempre
bonitas e briLhante& As consultoras possuirão um kit ÁGATA contendo as peças
estratégicas das coleções, uma flanela para limpeza das peças, uma caixa com um design
atrativo, elaborada para transporte e amostra das peças e terão cartões indicando endereço
e telefone da loj a para eventuais trocas e dúvidas.
Verificou-se na pesquisa, que 72% das entrevistadas comprariam bijuterias por
catálogos através de uma consultora com amostra das peças. A oportunidade que se

apresenta para empresa é ainda maior quando se percebe que a grande maioria das
mulheres entrevistadas que já compraram bijuterias por catalogo, não gostaram das peças
por não terem tido a oportunidade de vê-las anteriormente a. compra.

53 1 .3 Descrição da loja ÁGATA

Um loja com boa localização, confortável e que tenha uma som ambiente
agradável é essencial para o sucesso da empresa, conforme a maioria das entrevistadas na

pesquisa. consideram estes fatores importantes em uma loja de bijuterias.
A loja estará situada no centro da cidade de Florianópolis, na rua Conselheiro
Mafra, próximo ao Mercado Publico. Ter á um espaço interior de 40 m2, o piso sera
revestido em cerâmica, as prateleiras serão de vidro, alçadas por cabos de aço que irão ate
o teto, acima das prateleiras ficarão cartazes com modelos usando as peças da empresa.

Estes cartazes indicam qual coleção pertencem as peças contidas nas prateleiras abaixo.
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A empresa optou pelo uso de prateleiras na loja porque 90% das mulheres entrevistadas
tem preferência por esta disponibilização.
A organização também se preocupa em manter uma ótima iluminação que realce
o brilho das peças, a luz dicróica é a mais indicada para isto. 0 teto da loja sera em gesso,
trazendo um aspecto de limpeza e harmonia junto ao interior A loja conterá um balcão ao
fundo e um pequeno sofa para propiciar um maior conforto e pequenas caixas de sons
serão colocadas no teta Todo o designer da loja sera realizado em conjunto com um

arquiteto que trará o que

ha de mais moderno

e atual, fazendo da loja um artificio de

marketing para a empresa.
5.4 Plano de Marketing

0 Plano de Marketing apresenta os principais enfoques relacionados ao mercado

de bijuterias e semi -jóias e as estratégias de marketing que devem ser adotadas no sentido
de otimizar o desempenho organizational.

5.4.1 Setor

As bijuterias já foram antônimo de elegância, por serem feitas de materiais pouco
nobres, como latão, plástico, resina e madeira, ou pouco ortodoxos, como semente&
Porem,nos últimos anos, colares, pulseiras, brincos e anéis, entre outros adereços,

ganharam desenhos criativos, conquistaram status de acessórios de moda e passaram a ser
utilizados também por pessoas chiques e de boa renda.
0 mercado formal brasileiro de bijuterias e folheados movimenta, atualmente,

cerca de R$ 230 milhões por ano, divididos igualmente entre os segmentos de bijuterias
montadas e de artigos folheados, segundo estimativa do Sindicato do Comercio Varejista
de Jóias, Bijuterias, Gemas, Pedras Semi-preciosas, Presentes, Adomos e Relógios de

Sao Paulo (Sindicom/SP). No primeiro trimestre de 2006 , o MGM registrou elevação de
67% nas exportações em relação ao mesmo período do ano de 2005.
Esse mercado deve ser ainda maior devido ao comércio informal, praticado
geralmente por donas de casa que vendem artigos para complementar renda. De acordo
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Estado de sac, Paulo tenha 600 empresas
com o Sindicom estima-se que somente o
operando no varejo de bijuterias e folheados, empregando algo em tomo de 50 mil
pessoas.
0 setor onde a empresa ÁGATA se encontra está em expansão,e abrange
mulheres de todas as idades e classes sociais permanecendo em constante mudança
devido ao acompanhamento da moda. Devido ao aumento da violência urbana o uso de
e
jóias tomou-se restrito no dia-a-dia da mulher que passou a optar pelo uso de bijuterias
e
semi -jóias enriquecendo o setor. E notável o aumento da vaidade feminina nas ruas
trabalho, as mulheres deixaram de usar a bijuteria somente como um acessório, tomandoa essencial para seu visual
5.4J A 0 mercado de venda direta no Brasil

Um milhão e meio de brasileiras são responsáveis pelo crescimento do setor de
vendas diretas. Nos últimos três anos, o volume desse tipo de negócio aumentou 60%.
Em 2006, o mercado de vendas diretas arrecadou R$ 14,5 bilhões, 18 % acima do volume
do ano anterior. Foram vendidas 1,2 bilhão de unidades, entre artigos de beleza e higiene
pessoal, roupas, utensílios domésticos, suplementos nutricionais, etc. Os dados fazem
parte da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas
(ABEVD) em parceria com a WFDSA (sigla em inglês para a Federação Mundial das
Associações de Vendas Diretas).

Do total de 1,6 milhão de revendedores, 94% são mulheres, segundo Rodolfo
Guttilla, presidente da ABEVD. "Muitas são atraidas pelas facilidades oferecidas nesse
tipo de negócio, como flexibilidade de horários. 0 estudo da ABEVD aponta o perfil das
revendedoras brasileiras: 42% têm idades entre 18 e 34 anos e 41%, entre 35 e 49 anos;
65% são casadas; 81% vivem em areas urbanas e 45% não concluiram o ensino médio,
enquanto 46% têm esse grau de instrução e 9% sio diplomadas. A remuneração média

anual é de R$ 2.113,00. De acordo com Guttill a, presidente da ABEVD, o Brasil passou a
despontar no mercado mundial de venda direta a partir dos anos 90. Hoje, o Pais ocupa a

quinta posição nesse ranking, eras de países como Alemanha (quarto lugar), Coréia
(terceiro), Japão (segundo) e Estados Unidos (primeiro).
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5.4.2 Público Alvo

O público alvo da organização primeiramente é constituído por mulheres que
costumam transitar no centro da cidade de Florianópolis e que serão atendidas pela loja.

Constatou-se na pesquisa realizada que 92% das entrevistadas usam bijuterias e uma boa
parte dela (65%) gastam no mínimo de 20 a 30 reais na compra de urna bijuteria. Em
relação a. renda da população pesquisada, a discrepancia identificada esta na classificação
entre 1 a 3 salários mínimos (superior a 50%). A análise destes fatores vem ajudar a

empresa a formular melhor o prep de venda das peps.
Em um segundo momento, o mercado alvo da empresa é constituído por mulheres
que tenham interesse em comprar bijuterias por catálogo através de uma consultora corn
amostras. Segundo a pesquisa realizada, 76% das entrevistadas teriam esse interesse de
compra. Outro fator importante para organização e" que as mulheres da grande
Florianópolis estão habituadas a realizar compras através de catálogos, visto que 72% das
entrevistadas costumam comprar produtos desta forma.
0 mercado alvo referente a venda direta dos produtos da organização está
localizado no aglomerado urbano de Florianópolis (Florianópolis, Biguaçú, Palhoça e São
José) e totaliza uma população estimada para 2002, de 702.988 habitantes, segundo o
WOE. Vale destacar que um percentual significativo das entrevistadas (19%) gostariam
de ser um consultora de vendas de bijuterias, o que possibilita a organização ter
perspectivas de atender parte desta população.

5.4.3 Concorrência
Verificou-se no estudo realizado que as consumidoras de bijuterias não estão
fidelizaclas, visto que 73% da população não possui um local de preferencia para compra
de bijuterias em Florianópolis.
Os principais concorrentes da empresa na região de Florianópolis são:
a) Absolut Prata Bah - trabalha com produtos de prata e banhados de prata. A loja
não possui um padrão, os seus clientes não podem tocar nos produtos e
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necessitam do auxilio das atendentes para vê-los. A loja não divide os produtos
por coleções e não modifica os produtos da vitrine regularmente. As atendentes
não usam uniforme e não sabem dar muitas informações sobre o produto.
Possuem um preço compatível com os do mercado, em relação aos acessórios de
banho de prata
b) Morana - trabalha com bijuterias que recebem um banho de ródion, possui urna
boa iluminação, bom atendimento e funcionários uniformizados. A loja é dividida
em coleções, que são sempre atualizadas. As peças não possuem garantia e a loja
não é flexível, sempre possui a mesma vitrine. Os preço dos produtos est. d- o
aproximadamente 10% acima do mercado.
c) Evidência - rede com várias lojas espalhadas em pontos estratégicos da grande
Florianópolis - trabalha corn bijuterias, banhos de prata e rOdion. As atendentes
. usam camisetas da loja e sac) bem informadas sobre os produtos. 0 preço é acima
do realizado pelo mercado, as lojas na sua maioria, não possuem uma boa
iluminação, o cliente necessita do auxilio da atendente para poder ver uma peça.
d) Point bijuterias - mistura bijuterias com peças banhadas em prata e artigos para
confecção de bijuterias. Possui produtos baratos e a iluminação na loja é ruim.
Produtos sem garantia, atendentes não usam uniforme

e não possuem

conhecimento dos produtos.
e) S6 Prata - loja tradicional de Florianópolis - trabalha com peças de prata e poucas
peças de banho de prata, possui um bom atendimento, boa iluminação e
televisores no interior das lojas que mostram modelos usando as jóias. Possui
preço de acordo com os praticados pelo mercado. Os clientes necessitam do
auxilio das atendentes para ver os produtos e possuem site para vendas on-line.
Os concorrentes da empresa não apresentaram um diferencial em relação as
vitrines, som ambiente, design, e ao atendimento facilitado ao cliente. Todas apresentam
uma única forma de vender os seus produtos (através da loja) com exceção da S6 Prata
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que disponibiliza serviço on-line de vendas. No estudo realizado, verificou-se que a
grande maioria da população gosta de um ambiente confortável com som, de produtos

disponíveis em prateleiras e atendentes que auxiliem mais deixando o cliente a. vontade
para escolha.
Portanto, uma oportunidade que a empresa tem é diferenciar-se da concorrência
atendendo as exigancias das consumidoras, visando criar valor para

o negócio,

fidelizando os clientes, criando barreiras a. entrada de novos concorrentes.

5.4.4 Fornecedores
Parte essencial para desenvolvimento da ÁGATA é o relacionamento com os
fornecedores, pois, inicialmente, a empresa funcionará exclusivamente através desta
ligação: organização-fornecedor

. Visando estimular os nossos parceiros, a ÁGATA pretende lançar coleções
exclusivas divulgando as marcas e os nomes dos designers.
Os fornecedores serão escolhidos nas feiras de bijuterias, realizadas na cidade de São
Paulo e em pesquisas para encontrar os melhores designers do Brasil que também,
normalmente, encontram-se nestas feiras. Outras pesquisas serão realizadas nos bairros
tradicionais em vendas de bijuterias, também na cidade de São Paula
Alguns fornecedores são:
- Raquel Pires Bijoux
Avenida 136 no. 60- St Mari sta — Goiania — GO Fone: (62)3941-5542.
- Zeza Corará
Vale das Jalapas —Tocantins Fone: (63)3215-5184

- Erika Magnni
Goias Fone: (62) 3256-3419.
- Olinto Bijuterias
Av. Santa Terezinha 1915 bloco 1 apartamento 301 Belo Horizonte- MG .
- Rose Design
Belo Horizonte —MG Fone(031) 9633 -2461.
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- A. Modenesi

Rua Piaui 1065 Belo Horizonte —MG Fone (31) 3281-1063.
- Baia Brasil
Rua Assis Bonoso Fagundes 160 Caxias do Sul — RS Fone: (54)3211-3233.
- Palhas Brasil
Belo Horizonte —MG fone (31) 3384-3466.
- Musa Bijoux
Qd. 08 Bl. 15 It. 05 Loja 02 Sobradinho — DF Fone (61)3387-9316.

5.4.5 Análise SWOT

A análise de oportunidades, também conhecida como análise SWOT (forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças) é fundamental para o planejamento de marketing.
Sem conhecer o mercado, quais retornos serão possíveis, seus prós e contras e quais
riscos a organização enfrentara, fica muito arriscado realizar um negócio.
Para melhor análise da ferramenta SWOT foram considerados apenas os pontos
mais relevantes para realização do empreendimento. Estes pontos serão ponderados nas
estratégias que a empresa venha executar no futuro, visando criar barreiras is
concorrências e criar valor para o negócio.
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QUADRO 2: Analise SWOT
ANALISE INTERNA
FRAQUEZAS

FORÇAS

•

•

•

Por estar localizada em uma area de alto •
fluxo de pedestres, presume-se que a
loja venha a ter boas vendas além de
servir de referencia para as consultoras e •
compradoras através do catálogo.
Por entender as necessidades das
consumidoras, a empresa efetuará um
conceito de loj a e atendimento mais
moderno do que o praticado pela •
maioria dos concorrentes.
Inclusão no mercado de um sistema de
bijuterias que engloba venda direta e na
loj a, proporcionando mais comodidade
as clientes.

A empresa possui pouco tempo de
existência, consequentemente, pouca
experiência
A organização possui capital inicial
limitado o que dificulta a execução de
algumas tarefas como: divulgação,
captação de consultoras e número
maior de funcionários.
Por não produzir as peças, a empresa
fica dependente dos fornecedores para
exercer sua atividade.

ANALISE EXTERNA
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• 0 ramo de bijuterias é considerado um • Produtos já consolidados no mercado
podem ter a preferencia das
bom negócio pois o produto é adquirido
consumidoras.
do
ano
alem
de
em • todas as épocas
variar com as tendências da moda o que • a possível imitação do catalogo e do
design da loja.
leva as mulheres a comprarem as peças
A
concorrência pode criar estratégias
com freqüência
•
que venham a inibir o sucesso da
• 0 mercado de bijuterias e semi -jóias
empresa.
está em expansão por diversos motivos,
aumento
de
Problemas
com os fornecedores
o
•
sendo um deles
podem acarretar grandes dificuldades
criminalidade.
para o desempenho da organização.
se
na
pesquisa
que
a
maioria
Verificou
•
da população (71%) costuma comprar • O govemo pode acrescentar mais
impostos que prejudiquem o lucro da
pelo menos uma bijuteria por mês.
empresa.
• Como visto, é aceito pela maioria da
de
venda
de
população o sistema
• Obsolencia dos produtos devido as
mudanças repentinas da moda.
bijuterias por catálogo através de
consultoras com amostras das peças.
• A maioria da população gasta em média,
por peça, de R$20,00 a mais que
R$40,00 segundo a pesquisa.
• Notou-se através da pesquisa que as
consumidoras estão pouco fidelizadas.

Fonte: dados primários
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5.5 Estratégias de Marketing

As Estratégias de Marketing mostram como serão utilizados os meios como
comunicação, promoção, procedimentos e habilidades de vendas e localização para atrair

e fidelizar as clientes assim como serão comercializados os produtos, sua política de
prep, distribuição, formas de pagamento.

5.5A Produto
Com o intuito de sempre estar com produtos novos que agucem a curiosidade dos
clientes e tomem o trabalho das vendedoras mais motivador a empresa disponibilizara
seus produtos divididos em coleções, que serão escolhidas de acordo com tendências,
estilos e épocas. Estas coleções serão mudadas no intervalo de quatro meses, pois através
de pesquisas este é o intervalo ideal para se lançar novos produtos no ramo da empresa.
Todos os produtos da empresa serão comercializados em embalagens que
agreguem mais valor

as

peps. Estas embalagens serão estéticamente projetadas para

agradar as clientes e manter as peças sempre em bom estado de conservação. Outra
preocupação da ÁGATA é dar garantia em todas as suas peças visto que 88% das
entrevistadas na pesquisa consideram este fator importante.

Outra estratégia da organização é sempre estar disponibilizando produtos
variados, com qualidade, que agradem ao gosto da maioria das consumidoras, pois estes
fatores foram analisados como importantes, por grande percentual da população da
pesquisa.

A intenção destas estratégias é fidelizar o produto, para que sejam lembrados
pelos consumidores no momento de adquirir uma bijuteria ou semi-joia.

5.5.2 Preço
A estratégia do preço praticado é baseada no valor atribuído pela maioria da
população pesquisada(65%) que

é de

R$20,00 a mais que R$40,00. Segundo

o

estudo
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urna
feito com os fornecedores, estes preços permitem com que a empresa trabalhe com
obrigações da empresa e
margem de 130%. Esta margem possibilitara o cumprimento das
trará lucro satisfatório.
peça sera
Instituida a empresa e iniciada as suas vendas o preço ótimo de cada
determinado através de modelos econometrico&

5.5.3 Praça ( Canais de Distribuição)
rua
A loja estará situada no bairro centro da cidade de Florianópolis na
Conselheiro Mafia proximo ao Mercado Público. Os aspectos considerados estratégicos
para a determinação da localização foram:
a) Local de intensa atividade comercial e cultural.

b) Opção de estacionamento.
c) Denso tráfego de pedestres.

d) .Transporte público abundante com horários flexiveis.
e) Preço do aluguel de acordo com o planejado.
O Local mais propicio para o envio das mercadorias para os outros bairros.
A distribuição dos produtos será realizada estrategicamente da seguinte maneira: a
consultora realiza o pedido via telefone ou intemet para loja, que retira o produto do
estoque e envia-o, a principio, através de moto-boys. Este sistema visa agilizar a
distribuição dos produtos para as consultoras, fazendo com que as peças cheguem para o
consumidor final, no mesmo dia que foi realizado o pedido.

5.5.4 Promoção e Publicidade
De acordo com a pesquisa realizada a maioria das consumidoras (57%) dão muita

importância às promoções. Para atender a este quesito foram criadas algumas promoções
como:
a) Serão distribuídos panfletos com descontos de 10% com o intuito de atrair
pessoas para loja e divulgação da venda por catálogo.
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b) Outdoors serão espalhados pela cidade com uma palavra "senha", assim que
senha, ganha urn desconto
o cliente ir ate a loja ou a uma consultora e falar a
de 10%.
c) No aniversário das clientes cadastradas, sera enviado apenas um brinco do
par para que a consumidora venha ate a loja buscar o outro, como forma de
presenteá-la e atrai-la para loja.
d) No final de cada coleção, a empresa fará uma grande liquidação para a
queima dos estoques das antigas coleções.
e) Para as consumidoras mais assíduas, tanto da loja quanto das consultoras,
sera dado um cartão fidelidade que proporciona um brinde ou desconto.

O que faz uma marca valer muito é conquistar a confiança do consumidor.
e mais ela
Quanto mais esta presente na casa e na mente do consumidor mais ela vende

vale. Algumas estratégias relacionadas a. publicidade da marca são:
o
a) Através do catálogo ÁGATA, pretende-se além de vender as peças,

mesmo ser um meio de divulgação da marca
b) Cartazes no interior da loja com modelos usando as peças visa estimular o
consumo.
c) Outdoors serão espalhados pela cidade com fotos de modelos usando as
peças mais importantes das coleções, procurando assim divulgar a marca e
atrair consultoras.
d) Criação de um logotipo marcante e de fácil memorização.
e) Layout da loja atrativo e funcional.
I) Canos com adesivos da empresa visam divulgar a marca.
g) Equipes serão responsáveis pela divulgação da marca ern faculdades e
centros de grande circulação de pessoas através da distribuição de panfletos
criativos.
h) Propaganda em jornais locais e sites da intemet.
i) Envio de mala direta pelo correio para informar das consultoras existentes
no bairro da cliente e divulgação de produtos e promoções.
j)

Criação do site da marca.
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Todos estes fatores assim como o treinamento dos funcionários e das consultoras
visam criar um diferencial competitivo para marca, buscando uma identidade própria para
a empresa.

5.5.5 Estratégia de vendas

Uma das estratégias de vendas da empresa é propiciar ao consumidor a escolha de
poder comprar os produtos tanto através de uma loja localizada no centro da cidade,
quanto em sua própria casa ou trabalho por meio das visitas das consultoras, com
amostras das peps para prova A empresa pretende através deste sistema, e de todas as
estratégias de preço, promoção, publicidade e distribuição, alcançar um maior número de
vendas, com a possibilidade de trazer urna maior rentabilidade para o negócio.
Outra estratégia básica da organização sera o acompanhamento permanente das
vendas através de um processo continuo de estatística on-line ou seja, tanto a loja como
as vendedoras estarão enviando de forma continua, as informações de venda ao banco de
dados da empresa. Por sua vez, estes dados possibilitarão ajustes dos modelos de
demanda de cada uma das peps. Estes modelos relacionarão as quantidades previstas de
venda, em função de variáveis independentes tais como: o prego, a propaganda, a renda
estimada do consumidor, a população e mesmo o preço de concorrentes.
Usando relações econométricas, a partir do modelo de demanda serão definidos os
preços ótimos de cada peça visando a obtenção de lucro otimo.

5.5.6 As Parcerias

A organização procurará estabelecer parcerias

principalmente

com os

fornecedores e corn os designers, procurando fazer com que estes exponham suas
coleções nos catálogos e na loja, divulgando o seu trabalha A ÁGATA através destas
parcerias mantém os fornecedores motivados estabelecendo uma relação de cooperação
entre as partes. Os objetivos para a ÁGATA são adquirir cumprimento dos prazos, obter

109
peças através de consignação e manter o catálogo diversificado e atualizado com peças
dos melhores designers do Brasil.
Outras formas de parcerias possiveis para

a organização são com

estabelecimentos diretamente ligados as mulheres como salões de beleza, lojas de roupas,
cosméticos e academias através da troca de serviços e produtos.
A empresa também se propõe a ceder as peps da loja, emprestadas para ensaios

fotográficos de agências de modelos e revistas.

5.5.7 Vantagens competitivas

Os produtos, que serão de excelente qualidade, possuirão uma diferenciação em
relação ao existente no mercado no que diz respeito ao design e garantia. As embalagens

possuirão cores atrativas, estrategicamente pensadas para valorizar ainda mais o produto,
serão produzidas também em material adequado para manter a durabilidade das pegas,
além de serem bonitas e ideais para presentear.
0 design diferenciado e inovador da loja, que possibilitará o fácil manuseio das
peps, sera desenvolvido também para que em locais de destaque da loja, sejam
colocadas fotos de modelos. A vitrine poderá ser facilmente modificada por possuir
moveis não fixos e no interior da loja, os cartazes que identificam as coleções serão
regularmente atualizados de acordo com o lançamento de novas coleções. 0 atendimento
deixando as clientes á vontade no interior da loja , também trará vantagem a empresa
visto que 86% das entrevistadas preferem esta forma de atendimento.
A forma de distribuição dos produtos pelas consultoras visa trazer vantagens
competitivas, pois se propõe a facilitar a vida das clientes e fidelizá- las.

5.5.8 Serviço ao cliente (venda e pós-venda)

Desde o seu inicio a organização estará preocupada com a satisfação do seu
cliente. A empresa treinará os seus funcionários para que estejam sempre aptos a

solucionar os possíveis problemas dos clientes e atendê-los da melhor forma possível. Os
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clientes sempre poderão contar com a ÁGATA para qualquer dúvida quanto ao cuidado
com os produtos e para trocas e garantia das peps, inclusive, os clientes das consultoras

ÁGATA.
O organização se preocupa em não so atender o consumidor na loj a como também
vai de encontro ao cliente em suas residências ou trabalho, oferecendo conforto e
praticidade.
A empresa manterá um cadastro atualizado dos seus clientes para enviar
novidades, divulgar as novas coleções, enviar descontos e produtos em datas especiais
como aniversdrios . Dia das Wes, dos Namorados e Natal.
Através do endereço eletrônico e de urna caixa para recolhimento de sugestões,
criticas e comentários a ÁGATA manterá um canal aberto para qualquer tipo de
necessidade do cliente, buscando sempre o feedback do produto e do atendimento
prestado.
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5.6 Análise Financeira

A análise financeira reside em informar os resultados das decisões empresariais
sucesso de um
executadas e possibilitar sua avaliação e correção. No Brasil o
empreendimento depende muito da capacidade de se administrar financeiramente um
negócio, em razão dos ciclos recessivos que tem atingido a economia. Os administradores
o
justificam suas decisões em termos numéricos, mostrando como conseguem valorizar
volume de recursos fisicos e financeiros disponíveis de maneira adequada, produzindo
lucro.

5.6.1 Investimento Inicial
O investimento inicial pode ser determinado através do levantamento de
todas as necessidades de recursos para colocar a empresa em atividade. Para a abertura da

ÁGATA foram analisados fatores como:
1- Investimentos em Imobilizado: corresponde a investimentos com projeto arquitetônico
do layout, aquisição de móveis, iluminação da loja, mão-de-obra para a construção e
decoração.

TABELA 20: Investimentos em Imobilizado
Quantidade
1
3
16
1
5
4
2
1
1
4
1
4
1
1
1
1

TOTAL

Especificação
Projeto arquitetônico do layout
Cadeiras
Prateleiras com cabo de aço
Balcão de fundo
Modulos para vitrive
Balcões laterais
Balcões centrals
Projeto e execução do teto gesso
Projeto e execução da iluminação
Banners de interiores
Lumindrio frontal
Espelhos
Logo em acrílico
Projeto e execução da Pintura
Sofa
Mão-de-obra

Valor
RS 500,00
R$ 300,00
R$ 2.000,00
R$ 500 00
R$ 500 00
R$ 800,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 400,00
R$ 500,00
RS 400,00
R$ 400,00
RS 100,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 8.700,00
,

,
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Fonte: dados primários.
2- Equipamentos e Telefone: corresponde a investimentos em Hardware (CPU, Monitor

LCD e Impressora) e software para gerenciamento.
TABELA 21: Equipamentos e Telefone

CPU
Monitor LCD
Impressora
Mouse
Teclado

1
1
1
1
1
1
1

Valor

Especificação

Quantidade

Software para gerenciamento

Telefone

TOTAL
Fonte: dados primários.

R$ 900,00
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 500,00
P.$ 80,00

RS 2.570,00

3- Capital de Giro para os seis primeiros meses: neste montante estão inclusos o gasto
com um aluguel ern que a loja não estará realizando suas atividades por motivos de
regulamentação junto aos órgãos competentes e mais os gastos operacionais para os cinco

meses depois de aberta, como se a empresa não obtivesse nenhuma entrada
TABELA 22: Capital de giro para os 6 primeiros meses.

Quantidade
6
10

Especificação
Aluguéis
Salanos das atendentes
Encargos sociais sobre os salários 30%
Agua,luz,telefone, 1PTU e intemet

Contador
Material de expediente
Material de limpeza
TOTAL
Fonte: dados primarios.

Valor

RS 27.000,00
RS 6.000,00
RS 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 960,00
R$ 250,00
RS 120,00
R$ 37.930,00

4- Aquisição do Ponto é o valor pago para explorar comercialmente da localidade

escolhida Sera pago para utilização do local o valor de R$20.000,00

113

5- Estoque inicial: compra de mercadorias e embalagens para o funcionamento do
empreendimento é de R$32.000,00.
6- Divulgação: esse é o investimento total dividido para os tit primeiros meses da

empresa. Esse investimento pode ser dividido em folders, propaganda em radio,
intemet,jomais, contratação de modelo e outdoor Serão investidos neste item
R$10.000,00.

7- Despesas com abertura: essas despesas se caracterizam como aquelas necessaries para
a abertura de empresas como, por exemplo, a aquisição de alvará junto ao corpo de
bombeiros e vigilância sanitária. Seri contratada uma empresa de contabilidade que cobra
pelo serviço R$ 400,00
8- Captação de 100 consultoras. Serão gastos R$12.000,00 divididos em 500 peps para
amostra e 100 malas para transporte e manuseio das peças.
TABELA 23: Investimento inicial
item
Investimentos em Imobilizado
Equipamentos e Telefone
Capital de Giro inicial
Aquisição do Ponto
Estoque inicial
Divulgação

Despesas com abertura
Captação de 100 consultoras
TOTAL
Fonte: dados primários.

Subtotal

R$ 8300,00
R$ 2.570,00
RS 37330,00
R$ 20.000,00
RS 32.000,00
R$ 10.000,00
RS 400,00
RS 12.000,00
R$ 123.600,00

Verifica-se na tabela 23 que o investimento inicial do negócio é de R$ 123.600,00
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5.6.2 Previsão Receitas Brutas
Com base nas informações que foram coletadas através da entrevista do
pesquisador as gerentes das lojas onde a empresa se encontrará e por meio da análise dos
dados primários da pesquisa realizada, verificou-se uma receita bruta média mensal de

R$40.000,00.
Por meio de uma vendedora autônoma de bijuterias que através da venda direta na
casa das clientes e na faculdade obtem um receita bruta de R$700,00 reais. A organização
entende que é possível atingir esta receita bruta por consultora, com um bom catálogo,
treinamento e peças de qualidade.
A organização prospectou 3 cenários que serão utilizados para verificar a
viabilidade do negócio No cenário pessimista estima-se que a receita bruta da loja seja de

R$2 1 000,00 ou veja 38% a menos do que a dos concorrentes e 15 consultoras que
gerariam R$10.500,00 de receita bruta totalizando 35.500,00. Neste cenário estimou-se
que os clientes não tiveram uma boa aceitação da loja, dos produtos e do sistema de
vendas pelas consultoras.

Um receita bruta da loja de R$40.000,00 e 30 consultoras que gerariam uma
receita bruta de R$21.000,00 seria um cenário realista para empresa visto que a receita
bruta da loja se igualaria a dos concorrentes e o sistema de vendas por catálogo teria uma
numero razoável de consultoras.
No cenário otimista os consumidores teriam aceitado muito bem o sistema de
vendas da organização. A receita bruta da loja seria de R$44.000,00 10% acima dos
concorrentes e a empresa teria captado

50

consultoras que gerariam receita bruta de

R$35.000,00.
5.6.3 Demonstração de Resultados
A demonstração de resultados do exercício oferece uma síntese financeira dos
resultados operacionais esperados pela ÁGATA nos três cenários para o sétimo mês.
Espera-se que o tempo de maturação da loja seja de seis meses.
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Nas despesas operacionais com pessoal estão os salários e encargos para duas
f-uncionitrias mais a comissão sobre o total das vendas(4%) dessas duas funcionarias da

loja e a comissão das consultoras de 35% sobre as vendas realizadas por elas.

TABELA 24: DRE do Exercício, projetada para o sétimo mês, cenário pessimista
AGATA
DFtE do Exercício Projetada para o sétimo mês, cenário pessimista
100%
3%
0,65%
5%
91,35%

Receita de Vendas(com ICMS)
(-) impostos a pagar COFINS 3%
(-) impostos a pagar PIS 0,65%
(-) impostos a pagar ISS 5%
(—)Vendas Liquidas

RN 35.500,00
RN 1.065,00
RN 230,75
RN 1375,00
R$ 32.429,25

(-) Custo do Prod. Vendidos
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
Pessoal
Aluguel
Seguro,Agua,luz,telefone, IPTU e Internet
Marketing
(-) Despesas Financeiras
0,38%
CPMF
(=) Lucro Liq. Operacional

RN 15.435,00 43,48%
R$ 16.994,25 47,87%
RN 14.060,00 39,61%
R$ 7.285,00 20,52%
R$ 4.500,00 12,68%
RN 500,00
1,41%
R$ 1.775,00
5%

(=) Lucro Liquido Disponivel

Fonte: dados primários

RN 134,90
RN 2.799,35

0,38%
7,89%

RS 2.799,35

7,89%
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TABELA 25: ORE do Exercício, projetada para o sétimo mês, cenário realista

AGATA
ORE do Exercício Projetada para o sétimo mês, cenário realista

100%
3%
0.65%

Receita de Vendas(com ICMS)
(-) impostos a pagar COFINS 3%
(-) impostos a pagar PIS 0,65%
(-) impostos a pagar ISS 5%
(—)Vendas Liquidas

R$ 61.000,00
R$ 1.830,00
R$ 396,50
RS 3.050,00
R$ 55.723,50

91,35%

(-) Custo do Prod. Vendidos
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
Pessoal
Aluguel
Seguro,Agua,luz,telefone, IPTU e intemet
Marketing
(-) Despesas Financeiras
0,38%
CPMF
(=) Lucro Liq. Operacional

R$ 26.522,00
R$ 29.201,50
R$ 20.660,00
RS 12.610,00
R$ 4.500,00
RS 500,00
R$ 3.050,00

43,48%
47,87%
33,87%
20,67%
7,38%
0,82%
5%

R$ 231,80
R$ 8.309,70

0,38%
13,62%

RS 8.309,70

13,62%

(=) Lucro Liquido Disponivel
Fonte: dados primários.

570
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TABELA 26: DRE do Exercício, projetada para o sétimo mas, cenário otimista
ÁGATA
DRE do Exercício Projetada para o sétimo mês, cenário otimista

Receita de Vendas(com ICMS)
(-) impostos a pagar COFINS 3%
(-) impostos a pagar PIS 0,65%
(-) impostos a pagar ISS 5%
(=)Vendas Liquidas

R$ 7 1 000,00
R$ 2.160,00
RS 468,00
R$ 3.600,00
RS 65.772,00

100%
3%
0,65%
5%
91,35%

(-) Custo do Prod. Vendidos
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
Pessoal

R$ 31.305,00
R$ 34.467,00
R$ 24.520,00
R$ 15.920,00
R$ 4.500,00
R$ 500,00
R$ 1600,00

43,48%
47,87%
34,06%
22,11%
6,25%
0,69%
5%

0,38%
CPMF
(=) Lucro Litt. Operacional

R$ 273,60
RS 9.673,40

0,38%
13,44%

(=) Lucro Liquido Disponivel

R$ 9 4 73,40

13,44%

Aluguel
Seguro,Agua,luz,telefone, IPTU e internet

Marketing
(-) Despesas Financeiras

Fonte: dados primarios.

5 6 .4 Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial é importante para a organização pois sera utilizado como
base para a análise de alguns indices que servirão para identificar se o negócio sera viável

ou não. O Balanço Patrimonial da empresa foi projetado para o décimo segundo mês de
funcionamento da organização supondo-se um cenário realista.
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TABELA 27: Balanço Patrimonial

AGATA
Balanço Patrimonial
12o Mas de funcinaménto
PASSIVO

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Caixa e Bancos

RS 113.930,00

PASSIVO CIRCULANTE

46.684,18 I
RS 0,00

Aplicações Financeiras

Impostos a pagar

R$ 5.668,30

Pessoal

RS 10.150.00

Aluguel

R$ 4.500,00

Contas a Receber

Seguro,Agua,luz,telefone, 11

Duplicalas a Receber

Marketing

ATIVO PERMANENTE
ESTOQUES
Mercadorias

R$ 67.245,82
RI 105.670,00

R$ 500,00
R$ 3.050,00

mercadorias

R$ 26.522,00

Total das despesas

RI 44.722,00

RI 42.000,00

DIVULGAÇÃO E ABERTURA

R$ 22.400,00

IMOBILIZADO

R$ 21.270.00

PONTO COMERCIAL

RI 20.000,00

ATIVO TOTAL

RS 50.590,30

R$ 219.600,00

PATRIONIO LIQUIDO
Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Lucro Liquido do Periodo

R$ 169.009,70
R$ 133.600,00
RI 0,00
RI 25.000,00
R$ 10_409,70

PASSIVO TOTAL

RI 219.600,00

Fonte: dados primários.

5.6.5 Fluxo de caixa
0 fluxo de caixa refere-se ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa

durante um período de tempo definido. Estimou-se que a maioria das vendas serão
realizadas a vista, porque o valor das peças e considerado baixo e os pagamentos a prazo

serão realizados junto 6. operadoras de cartão que pagam os valores a vista. As taxas
cobradas pelos cartões estão inclusas nas despesas. 0 investimento em imobilizado sera
pago em tit parcelas iguais, assim como o primeiro pedido das peças aos fornecedores

os demais pedidos sera) pagos

a vista estimando

-

se um maior desconto . A aquisição do

ponto sera paga em duas vezes. A seguir seguem as imagens com o fluxo de caixa
projetado para os quinze primeiros meses da empresa em um cenário realista
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TABELA 28: Imagem fluxo de caixa de setembo de 2007 a janeiro de 2008
Set. 2007
ENTRADAS
Rcebimento das vendas
SAÍDAS
Investimentos em Imobilizado
Equipamentos e Telefone
Investimento em Giro
Aquisição do Ponto
Pagamento de fornecedores
Divulgação
Despesas com abertura
Captação de 100 consultoras
Impostos a pagar
Pagamento de despesas operac
SALDO DE CAIXA
SALDO ACUMULADO

Out. 2007

Nov. 2007

Dez. 2007

Jan_ 2008
30000,00

2900,00
2570,00
18250,00
10000,00
14000,00
10000,00
400,00
12000,00

2900,00

2900,00

10000,00
14000,00

14000,00

2595,00
360,00
360,00
360,00
10860,00
6200,00
6200,00
6200,00
16545,00
(33460,00) (23460,00) (6560,00)
(70120,00)
(103580,00) (127040,00) (133600,00) (117055,00)
(70120,00)
Fonte: dados primários.

TABELA 29: Imagem fluxo de caixa de de Fevereiro de 2008 a Junho de 2008

ENTRADAS
Rcebimento das vendas
SAÍDAS
Investimentos em Imobilizado
Equipamentos e Telefone
Investimento em Giro
Aquisição do Ponto
Pagamento de fornecedores
Divulgação
Despesas com abertura
Captação de 30 consultoras
Impostos a pagar
Pagamento de despesas operacionais
SALDO DE CAIXA
SALDO ACUMULADO
Fonte: dados primários.

Maio 2008

Jun. 2008

Fev_2008

Mar.2008

Abr.2008

40000,00

61000,00

61000,00

61000,00

61000_00

26522,00
3050,00

26522,00
3050,00

26522,00
3050,00

26522,00
3030,00

5508,30
15510,00
10409,70
(81845,30)

5508,30
15510,00
10409,70
(71435,60)

5508,30
15510,00
10409,70
(61025,90)

5508,30
15510,00
10409,70
(50616,20)

3940,00
11260,00
24800,00
(92255,00)
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TABELA 30: Imagem fluxo de caixa de de Fevereiro de 2008 a Junho de 2008

ENTRADAS
Rcebimento das vendas

Out.2008

Nov. 2008

Jul.2008

Ago.2008

Set.2008

61000,00

61000,00

61000,00

61000,00 61000,00

26522,00
3050,00

26522,00
3050,00

26522,00
3050,00

26522,00 26522,00
3050,00 3050,00

SAÍDAS

Investimentos em Imobilizado
Equipamentos e Telefone
Investimento em Giro
Aquisição do Ponto
Pagamento de fornecedores
Divulgação
Despesas com abertura
Captação de 30 consultoras

Impostos a pagar
Pagamento de despesas operacionais
SALDO DE CAIXA
SALDO ACUMULADO
Fonte: dados primários.

5508,30 5508,30
5508,30
5508,30
5508,30
15510,00 15510,00 15510,00
15510,00
15510,00
10409,70 10409,70 10409,70
10409,70
10409,70
(8977,40) 1432,30
(19387,10)
(40206,50) (29796,80)

5.6.6 Ponto de Equilíbrio

Ponto de equilíbrio é o ponto no qual as receitas provenientes das vendas equivale

a soma dos custos fixos

e variáveis.

QUADRO 3: Ponto de Equilíbrio

Cenário

Cenário

Cenário

pessimista

realista

Ponto de equilíbrio
Preço médio unitário da venda

1.055 peças

Rece ta para não obter prejuizo
Fonte: dados primários.

R$ 31.650,00

L686 peças
R$ 30,00
R$ 50.580,00

otimista
2.200 peças
R$ 30,00
R$ 66.000,00

Descrição

R$ 30,00

Verifica-se segundo a quadro 3, que no cenário realista a empresa necessita
vender 1.686 peças por ma's ou 67 por dia para não obter prejuízo. Este valor é possível
de ser alcançado pela organização visto que neste cenário a empresa possuirá 30
revendedoras assim como nos outros cenários estará executando todas as suas políticas
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para atender as necessidades das clientes, assim aumentando e mantendo as vendas
constantes.

5.6.7 indices de Liquidez

O índice de liquidez representa o quanto a empresa possui para saldar o passivo
circulante.
QUADRO 4: indices de Liquidez
Indices de Liquidez

Corrente AC/PC
(AC-EST)/PC
Seca

2,25
1,42

Fonte: dados primários.

Segundo Gitman (2002) um índice de liquidez corrente 2,0 é mencionado
ocasionalmente como aceitável, mas a aceitabilidade do valor de um índice depende do
negócio da empresa Quanto mais previsiveis forem os fluxos de caixa da empresa menor
sera o índice de liquidez aceitável.
Percebe-se que a organização possui um bom índice de liquidez corrente, porque
a empresa apresenta uma grande quantidade de capital de giro. Assim, ela possui uma
grande capacidade de cumprir com suas obrigações a curto prazo.

5 4 .8 Giro de Estoque
0 giro dos estoques é a quantidade de vezes, em determinado período, que o

estoque que a empresa mantém é vendido.
0 giro do estoque para os cenários pessimista, realista e otimista são
respectivamente 4,4, 7,5 e 9,8. Nota-se que a empresa em estudo, gira seu estoque 7,5

vezes por ano no cenário realista. Pode-se dizer que a empresa possui um bom giro de
estoque, pois em todos os cenários prospectados o

mesmo acontece de forma rápida,

permitindo que a empresa sempre possua novidades e esteja atraindo mais o seu publico.
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5.6.9 indices de Endividamento
Os indices de endividamento medem a quantidade de endividamento que uma
empresa possui. Quanto maior

esse

grau de endividamento, menos probabilidade

a

empresa tell de saldar suas dividas.
Participação de terceiros = passivo total / ativo total = 0,23
Através da análise desse indicador, pode-se chegar 6. conclusão que a empresa
possui um baixo nível de endividamento. Isso acontece porque seus sócios fundadores
não buscaram nenhum tipo de empréstimo ao abrir a empresa.

5.6,10 indices de Lucratividade
Esses indices mostram se uma empresa é atrativa ou não para um investidor, pois
mostram os retornos da empresa (bruto, operacional e liquido) com base ern suas vendas.

QUADRO 5: indices de Lucratividade
Cenário
pessimista

Margem Operacional
Margem liquida
Fonte: dados primários.

Cenário

Cenário

realista

otimista

0,48

0,48

0,48

0,11

0,17

0,16

A margem operacional mede o que se denomina lucros puros, obtidos em cada
unidade monetária de venda Para a empresa em estudo, encontrou - se uma margem
operacional de 48% nos três cenários prospectados- Quanto mais alta, tanto melhor é essa

taxa, e o valor encontrado é significativo para o bom desempenho da organização.
A margem liquida demonstra o percentual da receita operacional liquida

que

e computados os resultados

nao

sobrou depois de deduzidas todas as despesas

operacionais, a provisão para imposto de renda e as participações estatutárias. Para o
atual estudo, verificou-se uma taxa de 11% para o cenário pessimista,17% para o realista
e 16% para o otimista Nota-se que no cenário otimista ocorre a queda de 1% se
comparado com o cenário realista, isso ocorre por que no cenário otimista o número de
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consultoras é maior, o que acarreta em maiores despesas operacionais advindas do
pagamento de comissões. Estes percentuais também se mostraram satisfatórios

5.6.11 Retomo sobre o ativo total (R01)
O retomo sobre o ativo total (ROI), determina o quanto a empresa consegue gerar
de lucro com os ativos que possui. Calculando-se o ROI para o cenário realista chega-se a
uma taxa de 5% ao mês. Esse não é um valor muito expressivo, contudo nota-se que no
mercado, muitas atividades, principalmente na area financeiras apresentam retornos bem
menores do que este.
5.6.12 Payback
. A técnica de payback, mede o tempo necessário para a recuperação do capital
inicialmente investido é calculado através da razão entre investimento inicial e a entrada
operacional liquida mensal.
QUADRO 6: Payback

Cenário
pessimista

Payback em meses
Payback em anos
Fonte: dados pfiminos.

35
2,9

Cenário
realista
13
1,1

Cenário
otimista

10
0,8

0 prazo máximo de retomo para o investimento seria de três anos e três meses,
somando - se ao valor encontrado, no cenário pessimist; mais quatro meses que a
organização permaneceria sem lucro. Efetuando o mesmo raciocínio, o payback dos
outros dois cenários se mostram satisfatórios visto que no cenário realista o retomo do
investimento se daria em um ano e cinco meses e no cenário otimista o retomo se daria
em um

ano

e dois meses.
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5.6.13 Taxa Média de Retomo

A taxa média de retomo sobre o investimento é calculada a partir da razão entre o
lucro mensal médio e o investimento inicial.
QUADRO 7: Taxa Media de Retorno
Cenário
pessimista

Taxa media de rotomo
Fonte: dados primários.

3% ao mês

Cenário
realista
8% ao mês

Cenário
otimista
9,7% ao mês

Em todos os cenários, menos no pessimista, a taxa média de retomo é aceitável
principalmente se compararmos com outros investimentos financeiros.

5.6.14 Valor Presente Liquido

Atribuindo-se uma taxa de retomo para o projeto igual a 2,5% ao mês, pelo
motivo do capital ser de propriedade dos sócios, e considerando-se um lucro liquido
mensal de R$10.000,00 durante dois anos, como foi prospectado no cenário realista, temse uma um valor presente liquido do projeto igua l a R$100.537,00.
5.6.15 Taxa interna de retorno

A taxa interna de retomo iguala o valor presente liquido ao investimento inicial
• referente a um projeta A Taxa interna de retorno do negócio é de 7% ao mês. Nota-se
que esta taxa é satisfatória para realização do empreendimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 presente trabalho demonstrou a viabilidade de um sistema de venda de
bijuterias na cidade de Florianópolis/SC, compreendendo aspectos administrativos,
técnicos, jurídicos e legais, mercadologicos e financeiro&
Conclusões
Analisando-se os aspectos mercadológicos do projeto percebeu-se que a
concorrência no ramo de bijuterias na cidade de Florianópolis, na sua maioria, não
oferece um canal de vendas que atenda a necessidade , das consumidoras na compra de
bijuterias ern suas casas ou no trabalho. Constatou-se na pesquisa realizada que alguns
fatores simples como música, conforto e decoração são considerados como importantes
por grande parte das pessoas e podem trazer um diferencial para empresa. Um fator
importante que também foi constatado na pesquisa é que a maioria das consumidoras de
bijuterias não estão fidelizadas.
Ao observar os hábitos e preferencias das consumidoras, foram detectados alguns
pontos relevantes para a construção do empreendimento. A maioria das mulheres
entrevistadas costumam comprar pelo menos uma bijuteria a cada mês e gastam em
media de R$30,00 a R$40,00 na compra de uma peça, isso demonstra que a público alvo
da organização possui hábitos constantes de compra. 0 atendimento prestado pela
organização deve deixar as clientes 6. vontade

e

os produtos devem estar disponíveis em

prateleiras para facilitar o manuseio, visto que 86% das entrevistadas tam preferencia por
estas características em uma loja de bijuterias.
A construção de um bom relacionamento com os fornecedores é fundamental para
o negócio, pois a empresa nao irit fabricar as pecas e precisa estar atualizada corn o que

ha de mais atual no mercado para surpreender as suas clientes.

A

disponibilidade de

tempo para realizar viagens, principalmente para São Paulo, é uma necessidade que os
fundadores da empresa precisarão ter para poder efetuar as compras, manter contato
pessoal com os fornecedores e principalmente participar das feints e convenções do setor
de semi -jóias e bijuterias.
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Através da análise do organizacional da empresa pode-se enumerar quais seriam
as habilidade e competências necessária aos sócios e a cada colaborador, visando sempre
uma melhoria continua na gestão da empresa e no relacionamento com os clientes. Os
objetivos descritos, assim como a situação desejada para a empresa, visam dar suporte ao
cotidiano da mesma, servindo como ferramenta que deve ser consultada e adaptada de
acordo com as necessidades e mudança de cenário.
A empresa sera uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada com 50%
para cada sócio, com atividades distintas e registradas em documento para cada sócio. A
empresa se enquadrará em uma estrutura de pagamentos de impostos do SIMPLES, pois
sua receita bruta anual não será superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais).
Verificou-se através da análise SWOT, os fatores intemos e externos da empresa
que afetam diretamente o sucesso do negócio, sendo uma das principais forças a loja estar
localizada em uma area de alto fluxo de pedestres para conseguir atingir as receitas
esperadas e entender as necessidades das consumidoras. As principais franquezas da
empresa são possuir pouca experiência e não produzir as peças comercializadas. Foi
também através da análise SWOT que se pode constatar as principais oportunidades e

ameaças para o negócio. A organização precisa estar atenta à concorrência que pode criar
estratégias que venham a inibir o sucesso da empresa e a problemas com os fornecedores
que podem acarretar grandes dificuldades para o desempenho da organização.
Por meio da análise dos indicadores financeiros, o negócio se mostrou viável. 0

investimento inicial necessário seria de RS 123.600,00 e o seu retomo se daria em um
ano e cinco meses considerando-se um cenário realista, onde a organização possuiria 30
revendedoras e teria receita bruta mensal de RS 61.000,00. Outro indicador importante
também foi a taxa interna de retomo de 7% ao mês, taxa essa maior que a maioria das
aplicações financeiras.
Um das principais oportunidades costada por meio da pesquisa, é a aceitabilidade
da maioria das pessoas (76%) com relação a compra de bijuterias por catálogo através de
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uma consultora com amostras das peças. Assim as estratégias da empresa, como visto,
estarão voltadas para a agregação de valor, tanto nos produtos, quanto na vida das
a criação de barreiras
consultoras e das clientes, visando assim a fidelinção das clientes e
contra a concorrência.
Pode-se por meio da realização deste trabalho responder a todos os objetivos
específicos enumerados, que ajudaram a venficar que é viável economicamente e
financeiramente a implementação de um sistema de venda de bijuterias na cidade de
FlorianópolisRecomendações
Para uma melhor análise financeira do estudo apresentado, faz-se necessário que
todos os cálculos sejam estimados para um número maior de anos. A demanda esperada
deve ser estudada mais a fundo, pois é através das receitas brutas esperadas que se fazem
todas as projeções futuras da empresa. Os cenários prospectados também necessitam ser
criados com um maior número de variáveis que os influenciam, para que sejam obtidos
valores mais próximos dos reais.
A organização deve analisar outros bairros assim como outras cidades para
verificar se realmente a longo prazo, Florianópolis é a cidade que venha a trazer o
melhor retomo financeiro e pessoal para os socios.
Um plano de expansão deve ser criado para coordenar melhor o futuro das ações da
empresa.

Por fim, o plano de negócios não deve ser utilizado como uma ferramenta
e
inflexível, por mais minucioso que seja, não evita os riscos inerentes aos problemas

dificuldades inesperadas que devem ser superados ao longo do processo de administração
da empresa.
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APÊNDICE A: Questionário aplicado para pesquisa do mercado consumidor

Questionário
Bom dia,
Sou acadêmico do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e estou realizando uma
pesquisa para verificar a viabilidade econômico-financeira de um sistema de vendas de bijuterias na cidade
de Florianópolis. Para tanto, solicitamos sua participação, respondendo esse breve questionário, para
colaborar com a minha coleta de dados.
Entrevistador:
N° do questionário:
Local da entrevista:

Data: / /
Horário:

1. Você usa bijuterias?

a) sim
b) não
Com que freqüência costuma comprar algum tipo de bijuteria?
a) uma vez por semana
b) a cada 15 dias
c) uma vez por mês
d) a cada três meses ou mais
2.

Qual é o seu gasto médio, na compra de uma bijuteria?
a) Ate R$10,00
b) De R$10,01 a R$20,00.
c) De R$20,01 a R$30,00.
d) De R$30,01 a R$40,00
e) Mais de R$40,01

3.

4. Qual é o melhor tipo de atendimento em uma loja para você ?
a) Atendentes com sugestões de produtos e que a acompanhem durante toda a visita a loja.
b) Atendentes a sua disposição para qualquer informação necessária como preço, garantia, etc, mas deixando
você a vontade para escolha do produto.
Possui algum local de preferencia para compra de bijuterias?
a) sim
Qual?
b)não
5.

6.

Utilizando a escala a seguir, qual o grau de importância que voce di aos seguintes fatores, quando
pretende realizar a compra de uma bijuteria. (5-muito Importante; 4-importante; 3-indiferente; 2pouco importante; 1 -sem importância)
6.1.
6.2.
6.3.

Preço
Formas de pagamento
Promoções

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

6.4.
6.5.

Qualidade dos produtos
Variedade dos produtos

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6.6.
6.7

Beleza dos produtos
Garantia dos produtos

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6.8.
6.9.

Durabilidade dos produtos
Estacionamento

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6.10. Localização
6.11. Atendimento

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6.12. Conforto do ambiente
6.13. Ambiente/decoração

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

Qual destas peças yore costuma comprar com mais freqüência?
d) Tomozeleira
a) Brincos

7.

b) Colares

c) Pulseiras
d) Outro

e) Anel
f) pingente

você prefere que os produtos estejam dispostos em uma loja de bijuterias?
a) Em armários fechados que você necessite de uma atendente para abri-los.
auxilio de uma atendente_
b) Disponíveis em prateleiras que voce possa provar e escolher sem o
El.

COMO

9.

Em relação a som ambiente, qual é a sua preferencia?

a) Instrumental (calma)
b) Estilos variados
c) Sem música
d) Outro

seja
10. Voce costuma comprar produtos por catálogo? (exemplo Avon, Natura) Caso a resposta
negativa pular para a pergunta 12.
a) sim

b) não
11. Voce já comprou bijuterias por catálogo?
a) sim

b) não
12. Voce compraria peças por catálogo através de uma consultora (com amostras das bijuterias pan
que voce possa experimentar) em sua casa, trabalho, escola?
a) sim

b) não
13. Você gostaria de ser uma consultora de bijuterias?
a) sim
b) não
14. Qual sua faixa et-46a?
a) De 15 a 25 anos
b) De 25 a 35 anos
c) De 35 a 45 anos

e) Mais 55 anos

d) De 45 a55 anos
15. Qual a sua ocupação principal?
e) Dona de casa
a) Funcionário público
0 Aposentada
b) Empresária
g) Outra.
c) Comerciante

d) Estudante
16. Qual a sua escolaridade?
a) Primeiro grau
b) Segundo grau
c) Terceiro grau
d) Outro
17. Qual é a sua renda media mensal?
a) Até 1 salário mínimo (ate R$350,00)
b) Acima de 1 até 3 salários mínimos (de R$350,01 até R$1050,00)
c) Acima de 3 até 5 salários mínimos (de R$1050,01 ate RS1750,00)
d) Acima de 5 ate 7 salários mínimos (de R$1750,01 até R$2450,00)
e) Acima de 7 até 10 salários mínimos (de R$2450,01 até R$3500,00)
O Mais de 10 salários mínimos (mais de R$3500,01)
18. Com que freqüência voce costuma ir ao centro da cidade de Florianópolis?
a) 5 ou mais vezes por semana
b) 3 —4 vezes por semana.
c) 1 —2 vezes por semana.
d) raramente
e) Trabalho no centro
19. Com que freqüência voce realiza compras no centro da cidade de Florianópolis?
a) Raramente
b) 1 vez por mês
c) De 2 a 4 vezes por mês
d) Mais de 4 vezes por mês

GRATO PELA SUA COLABORAÇÃO!

APÊNDICE B: Logomarca
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APÊNDICE C: Catálogo ÁGATA, coleção primavera-verão 2007.

1•4

o
o
G\)

E

o

I.

E

o

Oct
cri

