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RESUMO

JUNKES, Rodger Gevieski. Plano de negócios de uma escola para cantores no bairro
centro de Florianópolis - Sc. 2004. Número de folhas (p-Tf:5-.Trabalho de Conclusão de
Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente trabalho teve como objetivo geral a elaboração de um plano de negócio para a
implantação de uma escola para cantores no bairro centro de Florianópolis. 0 projeto
constitui-se, inicialmente de fundamentação teórica que constituiu a base do trabalho corn
relação aos aspectos mercadológicos, administrativos, técnicos, jurídico-legais e financeiros.
Para este trabalho a metodologia utilizada foi do tipo descritiva e exploratória com
abordagens qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi feita através de dados primários,
questionários, entrevistas, e observação direta. 0 plano de negócio utilizado teve como base
de modelo o plano de Dolabella, tendo como objetivo verificar a viabilidade financeira e
mercadológica do negócio. 0 público alvo do negócio é formado por jovens que estudam em
colégios de ensino médio do bairro centro de Florianópolis. No resultado financeiro, foi
projetado um investimento inicial de R$33.203,90. Considerando as expectativas para o
cenário realista do projeto, o período para recuperação do investimento será de longo prazo ,
aproximadamente 2 anos e o ponto de equilíbrio é de 14 alunos/mês. Demonstrando a
viabilidade do negócio, porém com pouca lucratividade.

Palavras- chave: plano de negócio, análise de mercado, administração de serviços.
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1 INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A preocupação dos que procuravam emprego antigamente era desenvolver algum tipo de
habilidade que pudesse "ser comprada" por algum empregador. No passado, alguém com habilidade
em lidar com calculadoras era muito requisitada, assim como uma jovem com destreza em
datilografia e familiaridade com máquinas de escrever. Para que servem essas habilidades nos dias
atuais? Muitos voltaram à estaca zero quando viram parte de suas habilidades sendo substituidas pela
tecnologia.
Antigamente era possível vender uma habilidade e passar a vida inteira em uma empresa. Se a
habilidade deixasse de interessar, trocava-se de empresa, mas mantinha-se a habilidade. Em uma
economia de baixa velocidade de mudança, uma habilidade desenvolvida podia durar uma existência,
mas não é isso que ocorre nos dias de hoje. A velocidade de mudança criou um ambiente instável.
Hoje não precisa-se buscar habilidades permanentes que não cabem num mundo em constante
mudança. Alguns conhecimentos são fundamentais, tais como; conhecimentos sobre o mundo - 0
planeta Terra virou um mundo pequeno. A globalização uniu os mercados. TVs a cabo, intemet,
revistas, etc. ajudam a compreender o mundo. A compreensão do mundo contribui para a ampliação
da compreensão da humanidade, dos hábitos, dos costumes e ajuda a perceber tendências e
oportunidades. Conhecimento do mercado - 0 mercado possui suas leis próprias através da dinâmica
da oferta e da demanda. 0 comportamento da oferta e da demanda 6, por sua vez, influenciado pelas
ações dos agentes econômicos: empresas, famílias, governo, instituições financeiras, etc.
Compreender o sistema econômico é uma maneira de fazer com que o novo empreendimento interaja
positivamente com as forças econômicas. Conhecimento de negócio - Um dos principais erros dos
novos empreendedores: sair por ai oferecendo um serviço ou um produto a quem se interesse por
comprá-los. Poucos conseguem conceber um negócio interessante na forma de produtos e serviços.
Poucos focam um público-alvo para quem o negócio deve ser direcionado. Conhecimento de negócio
fundamental para começar a carreira de empreendedor. Conhecimento de gente - para montar um
empreendimento anos atrás, era necessário saber fazer alguma coisa. Manusear e manipular eram
mais importante do que comunicar e se relacionar. As habilidades técnicas eram mais importantes do
que as habilidades humanas. Atualmente, é fundamental conhecer a natureza humana, quer seja para
lidar melhor com o cliente, quer seja para preparar urna equipe de trabalho.
Auto-conhecimento -

Deve-se saber aonde se quer chegar e como se quer chegar la. E esta é

uma deficiência de grande parte dos empreendedores que estão começando: não sabe exatamente para
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onde ir. Não avalia os pontos fortes e fracos para, a partir dai, criar urna direção. Sem direção, ficam
sem rumo.
Mais do que habilidades, é preciso desenvolver a consciência e construir o pensamento, capaz
de compreender o mundo e as pessoas ao redor. A partir dai é possível identificar oportunidades,
produzir idéias e empreender negócios promissores.
Um empreendedor é uma pessoa capaz de localizar as oportunidades existentes no mercado e
tentar tirar algum proveito desta situação, abrindo um negócio para suprir as necessidades observadas.
inegável a importância da pequena e micro empresa na saúde econômica brasileira. Elas

representam a maior fonte de emprego do pais, respondendo por mais da metade do total de empregos
oferecidos, por isso o empreendedor é de extrema importância na sociedade em que vivemos.
Entretanto, apesar de tamanha importância, tais empresas muitas vezes não se encontram
organi7adas de acordo com preceitos da ciência administrativa, fato que pode ser letal em suas

atividades.
Para ajudar na elaboração, implantação e avaliação de um negócio, o uso de um plano de
negócios se faz essencial.

Este trabalho trata-se de um plano de negócio para a abertura de uma escola de cantores no
bairro Centro de Florianópolis.
A historia do canto

O canto é a expressão mais direta e mais espontânea do sentimento musical do homem e do
sentimento tout court. Nenhuma raga e nenhuma cultura o desconhecem ou deixa de praticá-lo. Mas,

quaisquer que sejam as culturas, observam-se por toda parte duas tendências contrárias, que se
apresentam tanto sob as formas mais primitivas e espontâneas, como sob as mais elaboradas e
refinadas.
O canto é uma codificação ou uma ampliação da palavra. Da litania ao recitativo, do canto
silábico dos trágicos gregos as salmodias dos monges budistas, da canção de gesta ao evangelista das
Paixões de Bach.

O canto vale por si mesmo, o prazer de cantar e de ouvir cantar independe da palavra ou do
verso; os melismas, os ornamentos, o bel canto são encontrados sob diversas formas, tanto num
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Aleluia gregoriano e numa melopéia árabe ou espanhola, como numa Aria italiana ou numa Aria de
Haendel.

Estas duas tendências opostas encontram-se na música ocidental de todas as épocas, mais ou
menos isoladas uma da outra ou unidas numa síntese geralmente feliz. A ópera italiana dos séculos
XVII e XVIII, por exemplo, maravilhava-se com as roulades e vocalises; já a ópera francesa, na
mesma época, era mais intelectual e mais calcada na palavra.
0

canto desenvolveu-se particularmente na Itália a partir de 1600, quando a monodia

acompanhada suplantou a polifonia. As duas tendências, que coexistiram desde a origem , eram
perfeitamente dominadas por Monteverdi. Mas, no século XVII, o amor pelo bel canto (buon canto,
depois bel canto) acabou por triunfar, fazendo com que os cantores alcançassem total domínio dos
ornamentos

vocais (vibrato, trinados, roulade, coloratura). A ópera napolitana, exportada para toda a

Europa, fi rmou-se e assegurou por longo tempo o triunfo do virtuosismo vocal.
Mozart, no final do século XVIII, os excessos do virtuosismo vocal provocaram urna reação.
Mozart devolveu à voz feminina toda a sua dignidade, integrou o drama e fez do cantor uma
"personagem" '

Dai, a maravilhosa plenitude de suas obras, admirável síntese entre o bel canto,

reduzido a suas justas proporções, e a expressão lírica e poética.
No apagar das luzes do romantismo, três gênios - Verdi, Wagner e Debussy — iriam, cada um A
sua maneira, revolucionar a arte do canto, graças As novas exigências que suas estéticas vieram impor
a cantores e cantoras. No mundo contemporâneo, produziu-se com o canto a mesma mudança que se
deu com a orquestra: haye rá necessidade de tantas técnicas e estéticas do canto quantas forem as
novas obras para ele escritas. I
Classificação das Vozes

Atualmente, a classificação das vozes ( um pouco arbitrária, mas resultante de longa
experiência) é

a seguinte:

Informações sobre a história do canto em: http://www.berlioz.com.behistoria_canto.aso acesso em fev.
2004.
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a) Vozes femininas
— Soprano

Soprano coloratura (palavra italiana), ou soprano ligeiro, o termo coloratura significava, na
origem, "virtuosismo" e se aplicava a todas as vozes. Hoje, aplica-se a um tipo de soprano dotado de
grande extensão no registro agudo, capazes de efeitos velozes e brilhantes. Exemplo: a personagem
das Rainha da Noite, em Die Zauberflóte [A flauta mágica], de Mozart.
Soprano lírico. Voz brilhante e extensa. Exemplo: Marguerite, na ópera Faust [Fausto], de
Gounod.
Soprano dramático. E a voz feminina que, além de sua extensão de soprano, pode emitir graves
sonoras e sombrias. Exemplo: Isolde, em Tristan und Isolde [Tristdo e IsoIda], de Wagner.
Mezzo-soprano (palavra italiana). Voz intermediária entre o soprano e o contralto. Exemplo:
Cherubino, em Le nozze di Figaro [ As bodas de Figaro]
— Contralto

Muitas vezes abreviada para alto, a voz de contralto prolonga o registro médio em direção ao
grave , graças ao registro "de peito". Exemplo: Ortrude, na ópera Lohengrin, de Wagner.

b) Vozes masculinas
— Contratenor
Voz de homem muito aguda, que iguala ou mesmo ultrapassa em extensão a de um contralto.
Muito apreciada antes de 1800, esta é a voz dos principais personagens da opera antiga francesa
(Lully, Campra, Rameau), de uma parte das Operas italianas, do contralto das cantatas de Bach, etc.

— Tenor

Tenor ligeiro. Voz brilhante, que emite notas agudas com facilidade, ou nas óperas de Mozart e
de Rossini, por exemple, voz ligeira e suave. Exemplo: Almaviva, em Ii barbiere di Siviglia [0
brabeiro de Servilha], de Rossini; Tamino, em Die Zauberfliite [A flauta Mágica], de Mozart.
Tenor lírico. Tipo de voz bem próxima da anterior, mais luminosa nos agudos e ainda mais
cheia no registro médios e mais timbrada.
Tenor dramático. Com relação A. anterior, mais luminosa e ainda mais cheia no registro médio.
Exemplo: Tannliduser, protagonista da ópera homônima de Wagner.
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— Barítono

Barítono "Martin", ou Barítono francês. Voz clara e flexível, próxima da voz de tenor.

Exemplo: Pe lléas, na ópera Pe lléas et Mélisande, de Debussy.
Barítono verdiano. Exemplo: o protagonista da ópera Rigolleto, de Verdi.
Baixo-barítono. Mais à vontade nos graves e capaz de efeitos dramáticos. Exemplo: Wotan, em
Die Walkiire [A Valquiria], de Wagner.
—

Baixo

Baixo cantante. Voz próxima h. do barítono, mais naturalmente lírica do que dramática.
Exemplo: Boris Godunov, protagonista da Opera de mesmo nome, de Mussorgski. Baixo
profundo. Voz de grande extensão a amplitude no registro grave. Exemplo: Sarastro em Die
Zauberfliite [A flauta mágica] de Mozart. 2

Reprodução dos Sons

Na voz humana o som é produzido pelas vibrações das cordas vocais. 0 órgão vocal é como
um instrumento de sopro mecânico no qual os "pulmões" e a "traqueia", representam o fole. A
"laringe" é o principal órgão onde se reproduz o som (através das cordas vocais). A faringe, a

cavidade bucal e a nasal modificam o timbre.
Os músicos poderiam dizer que a voz é a combinação de instrumentos de sopro e de cordas.
Sua fonte principal é a vibração de duas pregas cartilaginosas, chamadas cordas vocais, situadas dos
lados da glote, no interior da laringe. A vibração é produzida pelo ar que vem dos pulmões e é
forçado através da abertura formada por essas cordas. Quando respiramos, elas se afastam e o ar passa
livremente, dirigindo-se aos pulmões na inspiração e para o exterior na expiração.
As cordas vocais do homem são mais robustas que as da mulher ou da criança, sendo por isso
mais grave a voz masculina. As freqüências desta, no canto, variam de 80 a 500 vibrações por
segundo, ao passo que as da voz feminina vão de 200 a 1.400 e ainda além.
0 complexo aparelho vocal humano compõe-se de muitas partes, funcionando as cordas vocais

em conjunto com a boca, os lábios, a lingua e as fossas nasais. A energia é fornecida pelos pulmões,
que também são parte do aparelho.
2

2004.

Informações sobre clarssificação das vozes em: http://www.berlioz_com.bdclasse vozes.asp acesso em fev.
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A altura do som é determinada no cérebro, segundo a rapidez da programação do influxo
nervoso.
A intensidade do som depende da pressão do ar expirado e do tiinus das cordas vocais.
0 timbre depende da fonna da cavidade faringobucal e dos ressonantes cranianos, bem como
de numerosos fatores endócrinos.
A voz das crianças transfonna-se na puberdade: nos meninos, as modificaçaes do equilíbrio
endócrino fazem com que a voz de "peito" (monofásica) substitua a voz de falsete (bifásica). As
mulheres conservam sua voz bifásica, ate que a menopausa as faça passar por uma transformação
notável, equivalente, em principio (ou, pelo menos, nos efeitos), A mudança de voz dos meninos de

quinze anos.
A voz do cantor nada tern de natural. É o resultado de um longo trabalho, que tem, por trás de
si, toda uma evolução histórica. 3
0 canto em Florianópolis

0 estudo do canto na cidade de Florianópolis é pouco difundido, apesar de existirem algumas
escolas de música na cidade, onde são ensinados os mais variados tipos de instrumentos e o canto,
não existe uma escola especializada no canto. E de acordo com a observação do autor os estudantes
de cantos destas escolas possuem necessidades que não estão sendo atendidas.
Pensando nisto, foi definido como problema de estudo deste trabalho:
"É viável a implantação de uma escola para cantores no bairro centro da cidade de
Florianópolis?"

1.1

Justificativa

0 plano de negócio é importante para as pessoas que irão le-lo, pois apresenta uma base de
informações necessárias para que o negócio não vá mal, ou mesmo mostra a inviabilidade do mesmo.

Pessoas podem consulta-lo para pesquisas ou até mesmo como modelo para a realização do seu
próprio plano de negócio.

3

Informações sobre a reprodução dos sons em http://www.berlioz.com.br/sons.asp acesso em fev. 2004.
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0 canto sempre foi urn dom que fascinou as pessoas, de urna forma ou de outra. A maioria
dos grandes cantores tem urn carisma e um magnetismo que faz as pessoas sentirem algo diferente,
seja algo triste, alegre ou melancólico. As vezes também urna canção que nos faz lembrar uma
antiga(o) namorada(o) traz a tona um sentimento que estava esquecido.
0 cantor é a peça mais importante nesse cenário, pois é através da sua voz que nos vem o
sentimento.
Cantar não é simplesmente abrir a boca e cantarolar qualquer palavra ou subir em um palco e
berrar, como vários ditos "cantores" o fazem. Cantar é passar emoção aos que estão ali prestigiando.
A cidade de Florianópolis conta com várias escolas de músicas onde são ensinados os mais
diversos instrumentos e técnicas de voz para os alunos, porem não existe uma escola voltada
exclusivamente para a atividade de técnica vocal.
Sendo assim foi observada urna oportunidade de mercado e a necessidade de urna escola para
cantores.
1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Elaborar um plano de negócios para implantação de uma escola para cantores no centro de
Florianópolis.

1.2.2 Objetivos

específicos

a)

analisar os aspectos administrativos;

b)

analisar os aspectos juridico-legais;

c)

analisar os aspectos mercadológicos;
-

caracterizar o setor;

-

analisar o mercado consumidor;

-

identificar o mercado concorrente.
defi nir estratégia de Marketing relacionada com o serviço;

d)
e)

serviço, preço e promoção.
elaborar um plano financeiro;
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—

determinar o investimento inicial;
estimar receitas e custos totais;
estimar a rentabilidade e retorno do investimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capitulo sio resgatadas algumas definições para maior compreensão do tema abordado
neste trabalho tais como o setor de serviços e o papel do empreendedor.
Serão abordados também os principais tópicos de um plano de negócios, o que será importante
para proporcionar embasamento teórico para a implantação do negócio.
2.1 0 setor de serviços
De acordo com Kotler (1993, p. 413) serviço é urn ato ou desempenho essencialmente
intangível que uma parte pode oferecer a outra parte e que não resulte na posse de um bem. Sua
execução pode ou não estar ligada a um produto fisico.
Dentro dos ramos de atividade existem vários setores que podem ser explorados por uma
empresa, como por exemplo, os setores de prestação de serviços que são alimentação, transporte,
turismo, saúde, educação, lazer, entre outros.
Os serviços são experiências que o cliente vivência enquanto que os produtos são coisas que
podem ser possuídas. A intangibilidade dos serviços toma dificil para os gerentes, funcionários e
mesmo para os clientes, avaliar o resultado e a qualidade do serviço.
Algumas características das operações de serviços citadas por Fitzsimmons (2000, p. 46) são:
a) o cliente participa do processo de serviços — para o cliente, o serviço é uma experiência que
ocorre nas instalações da empresa prestadora do serviço, e a qualidade do serviço é
reforçada se as instalações forem projetadas sob a perspectiva do cliente.
b) a produção e o consumo são simultâneos — os serviços são criados e consumidos
simultaneamente e, portanto, não podem ser estocados, o que constitui uma característica
critica para a administração de serviços.
c) capacidade perecível com o tempo — como um serviço não pode ser estocado, se não for
usado, está perdido.
d) escolha do local ditada pela localização dos clientes — o cliente e o prestador de serviços
devem se encontrar fisicamente para que o serviço se concretize.
e) intangibilidade - os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto que os
produtos são coisas que podem ser possuidas.
O dificuldade na avaliação dos resultados - A intangibilidade dos serviços toma dificil para os
gerentes, funcionários e mesmo para os clientes, avaliar o resultado e a qualidade do
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serviço.Como a avaliação do serviço é difícil, os futuros clientes tendem a se basear em

opiniões de terceiros e na reputação da empresa.
Segundo Fitzsimmons (2000, p. 45) o pacote de serviços é definido como um conjunto de
mercadorias e serviços que são fornecidos em urn ambiente. Este conjunto consiste das seguintes
características:
a) Instalação de apoio — representam os recursos físicos que devem estar disponiveis antes de se

oferecer urn serviço. Ex: campos de golfe, estações de esqui, escolas.
b) Bens facilitadores — o material adquirido ou consumido pelo comprador ou itens fornecidos
pelo cliente. Ex: cursos de golfe, esqui, itens de alimentação.
c) Serviços explícitos — beneficios facilmente sentidos pelo cliente, ou características essenciais

ou intrínsecas dos serviços. Ex: tempo de resposta dos bombeiros a um chamado, aprendizado
de uma matéria após a explicação do professor.
d) Serviços implícitos — beneficios psicológicos que o cliente pode sentir apenas vagamente, ou

características extrínsecas dos serviços. Ex: saber que está sendo atendido por profissionais
formados em universidades de prestigio nacional.
Todas estas características são notadas pelo cliente e formam a base para a sua percepção do
serviço.
Sobre o papel dos serviços na econôrnia podemos dizer que os serviços estão no centro da

atividade econômica de qualquer sociedade de acordo com Fitzsimmons (2000, p. 27). Segundo
Gianesini e Correa (1994) em todos os países desenvolvidos, o setor de serviços ocupa posição de

destaque na economia.

2.2 0 papel do empreendedor
A riqueza de um pais é medida pela capacidade de gerar bens e serviços, em quantidade
suficiente, necessários para o bem-estar de sua população. Por este motivo o empreendedor tem um
papel fundamental na solução dos problemas sócio-econômicos que o pais está passando. Os novos
empreendimentos e os novos empreendedores geram um grande número de empregos no Brasil,
fazendo com que as pessoas não dependam das grandes corporações ou ate mesmo do governo para
trabalhar.

22

Porém nem todas as pessoas tem o perfil de empreendedor, segundo o SEBRAE (2004) as

características principais são:
a)

faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstancias;

b)

age para expandir o negócio a novas areas, produtos ou serviços;

c)

aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos,
equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência;

d)

avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente;

e)

age para reduzir os riscos ou con trolar os resultados;
coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados;

g)

encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido, ou mais barato;

h)

age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência;

i)

desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a
tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados;
age diante de um obstáculo significativo;

k)

age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um
obstáculo;

1)

assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir metas e
objetivos;

m)

faz um sacrificio pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma
tarefa;

n)

colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, para terminar um
trabalho;

o)

se esmera em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade
longo prazo, acima do lucro a curto prazo;

p)

dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores ou concorrentes;

q)

investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço;

r)

consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial;

s)

estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal;

t)

define metas de longo prazo, claras e especificas;

u)

estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis;

v)

planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos;
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w)

constantemente revisa seus planos levando em conta os resultados obtidos e mudanças
circunstanciais;

x)

mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões;

y)

utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros;

z)

utiliza pessoas-chave corno agentes para atingir seus próprios objetivos;

aa)

age para desenvolver e manter relações comerciais;

bb)

busca autonomia em relação a normas e controles de terceiros;

cc)

mantem seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente
desanimadores;

dd)

expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de
enfrentar um desafio;

0 empreendedor que possue essas características tem uma grande possibilidade de ser bem
sucedido em seu négocio, pois estas características formam uma ideologia que não pen-nite que os
erros se desenvolvam ou mesmo apareçam.
Segundo Degen (1989) alguns dos motivos que levam as pessoas a montar um negócio próprio
são: a vontade de ganhar dinheiro, de sair da rotina, vontade de ser seu próprio patrão, a necessidade
de realização e a necessidade de provar a si e aos outros que é capaz de realizar um empreendimento

e ter sucesso.
Uma das ferramentas que auxiliam o empreendedor a montar seu negócio é o plano de negócio.

2.3 Plano de negócios
Um plano de negócio é um sumário escrito do que o empreendedor espera realizar estando no

negócio e de como ele pretende organizar seus recursos para ir de encontro com seus objetivos. É o
mapa de estrada para operar seu negócio e medir o progresso ao longo do caminho.

Dolabela (1999, p. 80) cita algumas definições de plano de negócio, tais como:
a)

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;
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descreve um negócio: os motivos da existência da oportunidade de negócio,
corno o empreendedor pretende agarrá-la e como buscar e gerenciar os recursos
para aproveitá-la;
c)

não deve ser confundido corn a empresa. Não é o negócio, mas a sua descrição.

Um plano de negócio identifica a quantidade de investimento e financiamento ou da parte
externa requerido e quando for precisado.
As primeiras impressões são importantes. Um plano bem-organizado é essencial para que urn
financiador ou um investidor avalie sua proposta de financiamento e avalie-o como um gerente de
negócio.
Colocando seus planos no papel sua habilidade de controlar o negócio melhorará. 0 futuro
empreendedor poderá concentrar seus esforços nos desvios do plano antes que as circunstâncias se
tornem criticas, e terá também o tempo para planejar ações e evitar problemas antes que se mostrem.
0 plano ajuda o empreendedor a identificar seus clientes, sua área do mercado, sua estratégia
fixando o preço e as condições competitivas que deve se operar para suceder. Este processo conduz
freqüentemente à descoberta de uma vantagem do competidor ou de uma oportunidade nova, tal
como, deficiências em seu plano.
Segundo Degen e Mello, (1989, p.178) a elaboração de um plano de negócios, antes do inicio
de um novo empreendimento, acarreta os seguintes beneficios:
a) reúne ordenadamente todas as idéias e assim pennite uma visão de conjunto que seja de
todas as facetas do novo negócio, evitando a parcialidade que pode induzir a erros;
b) impõe a avaliação do potencial de lucro e crescimento do novo negocio, bem como de suas
necessidades operacionais e frnanceiras;
c) examina as conseqüências de diferentes estratégias competitivas de marketing, de vendas,
de produção e de finanças;
d) permite que todas as avaliações e experiências sejam realizadas com base em simulações
devidamente registradas, e evita gastos e riscos de erros e acertos no inicio da operação de
um noivo negocio;
e) constitui-se de documento básico e indispensável para atrair sócios e investidores para o
novo negocio;
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f) torna-se apresentação do novo negocio a fornecedores e clientes e, assim, pode contribuir
obtenção de condições favoráveis e de apoio para o novo empreendimento;

g) é importante para o recrutamento de empregados, dando-lhes a correta perspectiva do novo
negócio e as possibilidades de crescimento junto com o novo empreendimento e;

h) serve para orientar todos os empregados na execução das suas tarefas, de acordo com a
estratégia competitiva definida para o novo negócio.
Degen e Mello (1989, p.181) também afirmam que existem dois tipos de plano de negócio, um

se destina exclusivamente a ordenar as ideias e a analisar o potencial e a viabilidade do novo
empreendimento, o outro se destina, também, a atrair possíveis investidores. 0 primeiro é urn plano
de negócio operacional, e o segundo, um plano de negócio para obter recursos.
Este trabalho visa a elaboração de um plano de negócio operacional, ou seja, um plano que
propõe um ordenamento das idéias e a analisar o potencial e a viabilidade de uma escola para

cantores na regido central de Florianópolis.

2.4 Missão, visão

e valores.

Toda empresa possui uma razão pela qual existe, sem essa razão a organização não existiria.

Citando Vasconcelos Filho (2001. p.85),
missão é a razão de existir da empresa no seu negócio.

Segundo Schell (1995), a declaração de missão propriamente dita deve oferecer urn foco,
definir uma direção, diferenciar a empresa de seus concorrentes e comunicar o nicho da empresa.
Pode-se afirmar que uma empresa sem uma missão é uma empresa que caminha sem direção.
Segundo Bateman (1998, p.336) a visão é uma imagem mental de um estado futuro possível e
desejável para a organização.
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2.5 Os objetivos
Todas as empresas necessitam de objetivos para terem algo para se basear e seguir em frente,
seja um objetivo simples ou um objetivo complexo e dificil de ser alcançado.
De acordo com Vasconcelos Filho (2001, p.268) os objetivos são resultados que a empresa
deve alcançar, em prazo determinado, para concretizar sua visão sendo competitiva no ambiente atual
e no futuro.

A formulação de objetivos implica em rever e compreender a missão da organização, e em
seguida estabelecer objetivos que traduzam essa missão em termos concretos. Como os objetivos
escolhidos irão consumir grande parte dos recursos da organização e comandar várias de suas
atividades, este é um passo fundamental.
Os objetivos da organização devem, porém, ser estabelecidos levando em conta os objetivos
que o empreendedor têm para a sua empresa. Por exemplo, se o empreendedor pretende que a
empresa tenha 100 clientes no final de 2 anos de funcionamento do negócio, os objetivos da

compania devem ser traçados visando isto.

Os objetivos, segundo Vasconcelos Filho (2001), devem ser desafiantes, porem viáveis, ter um
prazo definido, ser mensuráveis e ser coerentes entre si.

Kotler & Armstrong (1993, p. 20) afirmam que os objetivos devem ser tão específicos quanto
possível.

Alguns dos benefícios gerados pela definição dos objetivos, segundo Vasconcelos Filho

(2001), são o detalhamento e qualificação da visão da empresa, a orientação do processo decisório, a
fundamentação da avaliação de desempenho, a orientação do plano de investimento, a atração e
mantenedor de talentos e a orientação da formulação das estratégias.

2.6

Estrutura organizacional e estrutura jurídica e legal.

A estrutura organizacional diz respeito ao modo como as atividades de uma organização são
divididas, organizadas e coordenadas e devem ser compatíveis com seu objetivo.

De acordo com Stoner (1999 p.230), o processo de organização é composto de cinco etapas,

são elas:
a) Listar o trabalho que precisa ser feito para alcançar os objetivos da organização;
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b) Dividir a carga total de trabalho em tarefas que possam ser realizadas lógica

e

confortavelmente por indivíduos ou grupos;
c) Combinar as tarefas de modo lógico e eficiente , O agrupamento de empregados e tarefas é
geralmente chamado de departamentalização;
d) Criar mecanismos de coordenação. Esta integração dos esforços de indivíduos, grupos e
departamentos facilitam o alcance dos objetivos e;
e) Monitorar a eficácia da estrutura organizacional e fazer os ajustes necessários.
A estrutura simples é a que sera colocada neste trabalho, que de acordo com Mintzberg (1995, p. 158)
possui pequena ou nenhuma tecnoestrutura, poucos assessores de apoio, reduzida divisão de trabalho,
diferenciação minima entre suas unidades e pequena hierarquia administrativa.
Segundo Woiler e Mathias (1996) os aspectos jurídicos referem-se A composição da forma
societária da empresa, tipo de empresa, quem são os sócios e qual a participação acionária de cada

um. E a estrutura legal da empresa diz respeito à própria parte legal da empresa, ou seja, se há alguma
legislação especifica voltada para o tipo de negócio da empresa, se o tipo de negócio, serviço ou
produto da empresa necessita de alguma licença especial, algum controle governamental ou ambiental
e envolve também o regime jurídico escolhido pelos sócios para conduzir o negócio.

De acordo com Domelas (2001) o registro legal de urna empresa varia de acordo coin a região
onde ela se encontra e depende da categoria de sociedade que sera constituída.
Neste trabalho a Sociedade Civil predomina, pois visa a prestação de serviços e deve ser
composta por no mínimo dois sócios com responsabilidade limitada A importância do capital social,
que é dividido em quotas e distribuídos entre os sócios.
Doman (2001), descreve os passos para o registro da categoria de Sociedade Civil:
1 ° passo - definir a razão social e solicitar a busca do nome nos Cartórios de Registro Civil de
Pessoa Jurídica;
2° passo — elaborar o contrato social;
3° passo — encaminhar as vias do contrato social ao Posto da Receita Federal ao qual a
Sociedade for subordinada, para obtenção do CNPJ;
4° passo — providenciar inscrição e alvará de funcionamento junto A Prefeitura Municipal.
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Para que o negócio fique 100% legalizado é importante que o administrador conheça e siga
todas as exigências. A emissão de notas fiscais, recolhimento dos tributos e a entrega das informações
para o imposto de renda também fazem parte desta atividade.

2.7 Plano de operações

Segundo Dolabella (1999, p. 144) o plano de operação da empresa consiste nas partes com
relação a:

a) Administração;
b) Comercial;
c) Terceirização;
d) Parcerias, etc.
2.7.1 A Administração

A administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos
organizacionais
Segundo Bateman e Snell (1998, p. 27) o processo de administração adequadamente executado
envolve ampla variedade de atividades que incluem planejar, organizar, liderar e controlar.
Planejar é especificar os objetivos que devem ser atingidos e decidir quais ações serão tomadas
para que estes sejam alcançados, de preferencia com eficiência e eficácia.
Organizar é reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros, fisicos, de informação e
outros que são necessários para o atingimento do objetivo que foi traçado.
Liderar, segundo Bateman e Snell (1998, p. 27), é estimular as pessoas a executarem suas
tarefas com determinação. É dirigir, motivar e comunicar-se com os funcionários.
Controlar é monitorar o progresso e implementar as mudanças necessárias para que o objetivo
seja atingido. Fazer orçamentos, sistemas de informações, corte de custos e ações disciplinares são
algumas das ferramentas usadas para o controle.
Algumas das subfunções de administração segundo Lacombe (2003) são:
a)

Recursos humanos que envolvem atividades como recrutamento, seleção e admissão
de pessoal, treinamento e desenvolvimento, administração dos cargos, salários e
beneficios, avaliação e planejamento de recursos humanos.

b)

Sistemas que envolvem as atividades de informática.
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c)

Serviços jurídicos que envolvem as atividades jurídicas visando à defesa dos
interesses da empresa.

d)

Serviços de apoio que são todos os demais serviços que visam facilitar a execução das
atividades da empresa, tais corno, serviço de portaria e vigilância, serviço de limpeza,

operação de telefone, armazenamento de material de limpeza, etc.
2.7.2 Comercial
Refere-se à força de vendas da empresa.
Segundo Lacombe (2003) a comercialização envolve o suprimento e o marketing. 0 marketing
refere-se ao conjunto de atividades que tem por fim consumar as relações de troca entre duas ou mais
partes interessadas, sendo que cada parte tern algo de valor a oferecer como bens, serviços, moeda,
etc.

0 suprimento compreende as atividades relacionadas à obtenção do que a empresa precisa para
executar as suas atividades.
2.7.3 Terceirizacão
De acordo com Queiroz (1992, p.25) a terceirização é uma técnica administrativa que ajuda no
estabelecimento de um processo gerenciado de transferência a terceiros, das atividades acessórias e de
apoio ao escopo das empresas que é a sua atividade-fim, permitindo a estas se concentrarem no seu

negócio, ou seja, no objetivo final.
2.7.4 As parcerias
As parcerias devem levar em conta um ganho para ambas as partes envolvidas e devem ajudar
no atingimento do objetivo da empresa.
Pode agregar valor nos serviços ou produtos da empresa.
A parceria com algum fornecedor, distribuidor, cliente ou parceiro pode ter unia importância
estratégica para o futuro do negócio.

2.8 Plano de Marketing
De acordo com Dolabela (1999), o plano de marketing é basicamente um planejamento do
composto mercadológico de uma organização, ou seja, preço, produto, distribuição e comunicação.
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0 plano de marketing, segundo Cobra (1992, p. 88), deve identificar as oportunidades de
negócios mais promissoras para a empresa e esboçar corno penetrar em mercados identificados, corno
conquistá-los e manter posições.
Para a sua elaboração, o autor sugere análise de mercado, elaboração de estratégias de
marketing e controle.
2.8.1 Análise de mercado

Para uma nova empresa não sofrer conseqüências desastrosas logo em seu começo de vida,
devem ser efetuados estudos para saber exatamente qual nicho deve ser seguido, quais são os clientes
em potencial, quais os principais concorrentes, riscos e oportunidades e estes estudos devem ser
permanentes em toda sua existência.
De acordo com Vasconcelos Filho (2001, p. 197) a análise do mercado é um conjunto de
técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam
a performance da empresa.
Segundo Dolabella (1999, p. 150), a análise de mercado está dividida em:
a)

análise do setor;

b)

análise da clientela;

c)

análise da concorrência.

Análise do setor

Na análise do setor, o ambiente complexo e em constante mudança, sempre oferece novas
oportunidades (situações externas atuais, ou futuras, que podem influenciar positivamente o
desempenho da empresa) e ameaças (situações externas atuais, ou futuras, que podem influenciar
negativamente o desempenho da empresa). A empresa deve analisar cuidadosamente seus
consumidores e o ambiente, de forma a evitar as ameaças e tirar vantagens das oportunidades.
Para a análise do setor, segundo Dolabella (1999, p. 152), devemos levar em conta alguns
aspectos do ambiente externo, tais como os aspectos demográficos que dizem respeito as
características gerais da população, os aspectos econômicos que inclui as taxas de juros, inflação,
PLB,

distribuição de renda, etc. , os aspectos legais e politicos que dizem respeito à avaliação de

políticas setoriais, A. legislação, aos incentivos específicos sobre micro, pequenas e médias empresas e
observância de leis que regem o setor. Os aspectos tecnológicos devem ser analisados para avaliar

31

se a nova empresa é mais ou menos suscetível a influencia de tecnologia, e por fim os aspectos
culturais que englobam fatores sociológicos, antropológicos, psicológicos, tradições, etc.

Analise da clientela

0 mercado consumidor 6 formado por todas pessoas que compram ou adquirem produtos ou
serviços para consumo pessoal.
Os futuros clientes são os mais importantes colaboradores de um novo negócio. São eles quem
orientam o futuro empreendedor sobre as suas necessidades, informando-lhes as necessidades que
devem ser atendidas e o preço que estão dispostos a pagar para satisfazê-las. Por isso, é fundamental,
para o sucesso do novo negócio, que o futuro empreendedor conheça os futuros clientes e ouça o que
eles têm a dizer.
De acordo com Kotler (1993, p. 81) os principais fatores que influenciam o comportamento do
consumidor sao os fatores culturais (cultura, subcultura e classe social), sociais (família, posição
social e grupos de referencia), pessoais (idade, estilo de vida, ocupação, personalidade

e

autoconceito) e psicológicos (percepção, motivação, aprendizagem, crenças e atitudes).
A clientela a ser pesquisada deve ser definida através da segmentação de mercado que a
empresa irá atuar.
A grande maioria dos negócios não atua em todo o mercado, mas só em um segmento desse
mercado.
Dolabela (1999, p.166) diz que "a segmentação de mercado é o processo mediante o qual uma
empresa divide o mercado em parcelas as mais homogêneas possíveis, com o objetivo de formular
suas estratégias de marketing".
De acordo com Degen e Mello (1989, p. 102) a segmentação do mercado, para um tipo de
negócio, normalmente pode ser feita por uma das quatro variáveis ou pela combinação delas. As
quatro variáveis são:
a) Variação do produto ou serviço;
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b) Tipos de clientes;

c) Canais de distribuição e;
d) Localização geográfica dos clientes.
Segundo Dolabella (1999) algumas perguntas devem ser respondidas para que se tenha um
aprofundamento sobre os futuros clientes da empresa. Sao elas: Qual o tamanho da clientela-alvo?
Quantas pessoas estariam interessadas em pagar pelo serviço? Qual é o perfil dos seus futuros
consumidores? Como eles gostariam que o serviço fosse oferecido? Qual preço os clientes estariam
dispostos a pagar pelo serviço?

Estas perguntas podem ser respondidas através de urna pesquisa junto aos clientes ern potencial
para identificar onde estão localizados, como

e onde costumam comprar, qual o estilo de vida, sua

opinião quanto aos preços dos serviços e sua satisfação.

Análise da concorrência

Um dos principais riscos para uma empresa que esta nascendo são os seus concorrentes. 0
empreendedor deve, antes de abrir seu negócio, conhecer seus concorrentes e saber do que eles
são capazes, quais suas vantagens e desvantagens.

0 mercado concorrente, de acordo com Chiavenato (1995, p. 16), é composto por pessoas

ou organizações que oferecem mercadorias ou serviços similares ou equivalentes Aqueles que o
novo empreendedor pretende colocar no mercado consumidor.
Dolabela (1999, p. 155) cita algumas perguntas que seriam adequadas para conhecer a
concorrência:

a) Quais são os maiores concorrentes?
b) Que produtos e serviços eles oferecem?
c) Quais os seus pontos fortes e fracos?
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d)

Que tipo de produto seria concorrente do serviço X?

e)

Esses produtos atendem a toda a demanda?

f)

Qual o grau de satisfação dos clientes?

g)

Qual o grau de fidelidade dos clientes As empresas já estabelecidas?

h)

Qual seria a reação dos concorrentes A entrada da minha empresa no mercado?

A partir das informações recolhidas de um estudo dos concorrentes é feito urn cruzamento
e uma análise das respostas e em cima disso é montada urna estratégia de colocação.
2.8.2 Estratégia de Marketing para empresas de serviço

Muitas empresas de serviços são pequenas e freqüentemente consideram o marketing
desnecessário ou de custo muito elevado.
Em uma empresa de serviços, o cliente enfrenta um fornecedor cuja qualidade dos serviços
é menos certa e mais variável. 0 resultado do serviço é afetado não apenas pelo fornecedor, mas
por tudo que sustenta o processo de produção.
De acordo com Kotler (1986, p.81), estratégia de marketing significa: "um conjunto de

objetivos, políticas e regras que orienta, no decorrer do tempo, o esforço de marketing da
empresa em parte independentemente e em parte em resposta As condições em mutação".

Dolabela (1999, p.186) cita quatro elementos como estratégias de marketing. São eles:
a) Produto — Características físicas e funcionais do produto, logomarca e embalagem;
principais necessidades a ser supridas e principais diferenciais do produto em
relação A concorrência.
b) Preço — Preço mínimo; preço ideal e margem de contribuição e lucro.
c) Ponto (distribuição) — locais de venda do produto; transporte e entrega.

d) Promoção (comunicação) — tipo de promoção/propaganda; mídia e freqüência,
custo.

Porém, de acordo com Kotler (1993, p. 416) o marketing de serviços requer mais do que
apenas o tradicional marketing externo que utiliza os 4ps, para ele o marketing deve ser interno e
interativo.
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O marketing interno ou endomarketing implica que a empresa de serviços deve motivar e
treinar os seus funcionários que contatam os clientes e todo o pessoal de apoio ao serviço como
time para proporcionar satisfação ao cliente.
0 marketing interativo implica que a qualidade de serviço percebida depende da qualidade
da interação comprador/vendedor.
Segundo Kotler (1993, p. 416) as empresas de serviços têm de enfrentar três tarefas
centrais de marketing. Elas desejam aumentar sua diferenciação competitiva, qualidade de
serviço e produtividade.
A solução para a concorrência de preços é desenvolver urna oferta, fornecimento e imagem
diferenciados. A oferta pode incluir aspectos inovadores para distingui-la das ofertas dos
concorrentes. Porém, infelizmente a maioria das inovações em serviços é facilmente copiada.
Ainda assim, a empresa de serviços que regularmente descobre inovações de vantagens

temporárias e pode, adquirindo uma reputação de inovação, e ter clientes que desejam urna
melhor qualidade de serviço.
A empresa de serviços pode diferenciar seu fornecimento de serviços de três formas;
através das pessoas, do ambiente fisico e do processo. Ela pode se distinguir tendo pessoal de
contato com clientes mais capaz e confidvel do que seus concorrentes. Ou pode desenvolver um
ambiente fisico superior onde o serviço é fornecido. Finalmente, pode projetar um processo
superior do fornecimento.
As empresas de serviços também podem trabalhar para diferenciar suas imagens através de
simbolos e marcas.
Uma das principais formas de se diferenciar uma empresa de serviço é o fornecimento de
uma qualidade consistentemente superior a dos concorrentes. Muitas empresas estão descobrindo
que uma qualidade notável de serviços pode lhes dar uma substancial vantagem competitiva, o
que leva a um nível superior de vendas e de desempenho de lucros.
Geralmente os consumidores comparam o serviço percebido de uma empresa com seu
serviço esperado: se o serviço percebido atinge ou excede o serviço esperado, os clientes sentemse aptos a utilizar novamente o prestador de serviços.
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Na formação do preço devem ser considerados alguns fatores, entre eles: o preço que o
cliente estaria disposto a pagar, o preço da concorrência para os revendedores e os custos da
empresa.
De acordo com Dolabela (1999, P. 190) a determinação do preço afeta a posição da
empresa, no que diz respeito ao seu faturamento e rentabilidade, bem como a sua participação no
mercado.
Todo produto ou serviço deve ter uma estratégia de promoção para se lançar no mercado e
mesmo permanecer nele. A promoção e a publicidade fazem com que os clientes se sintam
atraidos a comprar aquele bem ou serviço.
Dolabela (1999, p.192) afirma que a promoção, no âmbito de marketing, é todo e qualquer
esforço realizado para persuadir as pessoas a comprarem determinado produto ou utilizarem
determinado serviço.
0 cliente é a verdadeira razão de uma empresa existir, é o motivo principal para a geração
de todas as atividades desenvolvidas na organização.
A satisfação do cliente vem em primeiro lugar, devem ser captados e analisados seus
desejos para que a empresa possa suprir essa demanda.
A venda do produto ou serviço ao cliente é uma etapa importante no processo de
fidelização e satisfação do cliente para com a organização. A pós-venda também faz parte desse
processo, ou seja, saber se o cliente está satisfeito com o produto, deixar claro quais são as
utilidades e funções do produto, suas garantias e, acima de tudo, mostrar que a empresa está a
disposição para qualquer duvida ou problema que venha a ocorrer relacionado ao produto ou
serviço prestado.

2.9 Plano Financeiro
Segundo Stoner (1989, p.151), as estratégias de finanças dizem respeito à alocação de
capital e à administração de capital de giro e dividendos e estas devem ter componentes de longo
e curto prazo. Alguns itens típicos são a manutenção de registros, os cálculos de necessidades

financeiras, a administração de dividas e o relacionamento com os credores.
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2.9.1 0 investimento inicial

De acordo corn Dolabela (1999, p.222), indica quanto será necessário gastar para montar a
empresa e iniciar as atividades, ou seja, as despesas pre-operacionais; os gastos com a montagem
do negócio (investimentos fixos); e os recursos para colocar a empresa em funcionamento até
gerar receitas, ou investimentos iniciais de capital de giro.
Despesas pré-operacionais são os gatos que o empreendedor efetua antes de sua empresa

começar a funcionar.
Investimentos fixos são os gastos com a aquisição e instalação de maquinas e

equipamentos, obras e reformas, móveis e utensílios, imóveis, etc.
Capital de giro inicial refere-se ao aluguel do imóvel, pró-labore, salários e encargos,
aluguel de telefone, etc.

2.9.2 Demonstração dos resultados

um relatório em que a empresa indica os resultados das suas atividades num período
especificado.
Sanvicente (1983, p. 155) diz que os dados da chamada demonstração de resultados são

valores acumulados entre duas datas.
Custos fixos

São os gastos mensais de uma empresa, independentes da produção ou das vendas.

Segundo Dolabela (1999 p. 232), são os valores monetários pagos pelos recursos utilizados
para manter o funcionamento do negócio. São aqueles que não mantem proporcionalidade direta
com a quantidade produzida.
Custos variáveis

São os gastos que variam de acordo com o volume de produção, tais como mão-de-obra

direta, matéria-prima e todos os materiais diretos que são utilizados na fabricação do produto
final.
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Dolabela (1999, p. 230), - sac) os valores monetários pagos para obter e utilizar os recursos,
aplicados para produzir os produtos ou serviços. Mantêm proporcionalidade direta com a
quantidade produzida. Se a produção aumenta, os custos variáveis aumentam".

Mão de obra direta
-

-

0 custo da mão-de-obra direta refere-se aos salários e encargos sociais dos funcionários

que lidam diretamente com a produção.

Mão de obra indireta
-

-

Composta por todo tipo de gasto com pessoas que não estejam trabalhando diretamente
com a produção.

Depreciação

um procedimento que define um valor que a empresa reconhece como perda, por
desgaste, dos recursos utilizados. Para cada recurso é estipulado um percentual de perda por ano,
conforme previsão de durabilidade e vida útil.
Manutenção e conserva

De acordo com Dolabela (1999, p. 234), são os gastos para manter o adequado
funcionamento dos recursos e protege-los contra desgaste indevido, uso inadequado, ou contra as

intempéries do tempo. Como exemplo estão os contratos de manutenção de maquinas,
equipamentos, etc.

Receitas

Dolabela (1999, p. 227) diz que o primeiro passo para se projetar à receita é estabelecer o

preço de venda do produto, em cujo calculo devem ser considerados os preços praticados pelos
concorrentes, os preços sugeridos pelos revendedores varejistas e, principalmente, a percepção do
valor que o consumidor tem do produto.
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Impostos e contribuições

Dolabela (1999, p. 229) exibe um quadro corn os impostos incidentes sobre as operações,
conforme o tipo de empresa e de negócio. Como pode ser visualizado no quadro 1.
Tipo de empresa

ICMS

IS S

IPI

PIS

COFINS

Prestadora de serviços

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Comércio

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Indústria

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Comércio & indústria

Sim

Não

Sim

Sim

sim

Quadro 1 - Impostos incidentes sobre operações
Fonte: Dolabella (1999 pg.229)
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2.9.3 Ponto de equilíbrio
0 ponto de equilíbrio operacional do fluxo de caixa de um novo negócio é o nível em que as

entradas operacionais geradas por vendas igualam-se as saídas operacionais, decorrentes dos custos
operacionais necessários para produzir estas vendas num determinado período. As saídas ou custos
operacionais são divididos em custos variáveis e custos fixos. (Degen; Mello, 1989).
Dolabela (1999, p.239) diz que 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 fórmula para cálculo do ponto de equilíbrio segundo Dolabella (1999, p.239) é a seguinte:
Ponto de equilíbrio = Custo fixo / Margem de contribuição
Fonte: Dolabella (1999 pg.239)

2.9.4 Balanço patrimonial
Gitman (1997, p.72) afirma que o balanço patrimonial representa a demonstração resumida da
posição financeira da empresa em determinada data. A demonstração confronta os ativos da empresa
(o que ela possui) com suas fontes de financiamento, que podem ser dividas ou patrimônio.

2.9.5 Análise de investimento

Payback
o período de recuperação do investimento, é o tempo necessário para o futuro empreendedor

recuperar o dinheiro aplicado em um novo negócio.

Citando Dolabela
Quanto mais tempo a empresa precisar esperar para recuperar seu
investimento, maior a sua possibilidade de perda. Portanto, quanto menos for o
período de payback, menor sera a exposição da empresa aos riscos. (DOLABELA,
1999. p.240)
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Gitmann (2002, P. 327) diz que o critério de decisão é o seguinte: Se o período de payback
for, menor que o período de payback máximo aceitável, aceitasse o projeto; se o período de
payback for maior que o período de payback máximo aceitável, rejeita-se o projeto.

Payback = Investimento inicial
Lucro Liquido do Exercício

3 METODOLOGIA
Este capitulo tem como objetivo principal apresentar a metodologia utilizada para conduzir a
presente pesquisa. A metodologia que foi aplicada baseasse na descrição do método utilizado, na

definição da amostra, bem como na técnica de coleta, análise de dados e demais aspectos relevantes
realização da mesma.
3.1 Delineamento da pesquisa
Esta pesquisa foi do tipo exploratória, pois foi preciso maior conhecimento sobre as escolas de

música e sobre o canto no centro de Florianópolis.
Segundo Gil (1999, p.43), "pesquisas exploratórias são desenvolvidas

COM

o objetivo de

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato".
A pesquisa também foi descritiva.
Vergara (1997, p.45) aborda que:
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
um determinado fenômeno

Nessa pesquisa foi preciso descrever as diversas características de algumas escolas de música,
bem como o perfil dos alunos de técnica vocal. Também foi preciso descrever o perfil dos integrantes
dos corais pesquisados.

3.2 Abordagem da pesquisa
A pesquisa classifica-se como quantitativa e predominantemente qualitativa. Segundo Roesch

(1996), a pesquisa quantitativa é utilizada para um propósito de um determinado projeto que implique
medir relações entre variáveis, avaliando o resultado de algum sistema ou projeto.
A pesquisa predominantemente qualitativa, segundo Silva e Schappo (2002), apresenta as
seguintes características: tern preocupação central o processo da pesquisa e não os resultado da
mesma; objetiva compreender o fenômeno por inteiro; baseia-se em descrições minuciosas de certas

circunstâncias, ignorando regras e procedimentos de orientação; e a preocupação principal é com o
significado.
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3.3 Delimitação da pesquisa
3.3.1 População

De acordo corn Vergara (1997, p.48):
Entende-se por população não o número de habitantes de um local, como é
largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos,
pessoas), por exemplo, que possuem as características que serão objeto de estudo.

A população deste trabalho são as escolas de musica e os corais que ficam localizadas no bairro
centro de Florianópolis.

3.3.2

Amostra

Segundo Vergara (1997, p.48):
Amostra é uma parte do universo (população), escolhida segundo algum critério
de representatividade.

As amostras deste trabalho foram os alunos de técnica vocal das escolas de musica e
integrantes de corais que ficam localizados no bairro centro de Florianópolis. Foram analisados 76
alunos que estudam em escolas particulares e 124 integrantes de corais, localizados no bairro centro
de Florianópolis.
3.4 Plano de coleta de dados

3.4.1

Tipos de dados
Quanto aos dados de coleta dessa pesquisa, podem ser classificados como dados primários.

Segundo Mattar (1996, P. 48): " dados primários são aqueles que não foram antes coletados,
estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados com propósito de atender as
necessidades especificas da pesquisa em andamento. As fontes básicas de dados primários são:
pesquisado, pessoas que tenham informações sobre o pesquisado em situações similares".
Essa pesquisa analisou os dados coletados de 76 alunos de técnica vocal das ecolas de musica e
124 integrantes de corais localizados no bairro centro de Florianópolis, através de questionários,
observações e entrevistas.
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3.4.2 Instrumento de coleta de dados

Foi elaborado um roteiro de entrevista que foi aplicado aos responsáveis pelas escolas onde há
aulas de técnica vocal e para os regentes dos corais escolhidos.
Foi aplicado também um questionário semi-estruturado em 76 alunos de técnica vocal das
escolas de música e em 124 integrantes de corais localizados no bairro centro de Florianópolis.

3.4.3 Plano de análise e dados

Para análise dos dados da pesquisa do mercado consumidor (integrantes de corais e alunos de
técnica vocal), foram relacionados e analisados os dados obtidos através de questionário semiestruturado, observações e entrevistas.

40 PLANO DE NEGÓCIO
4.1 0 negócio

4.1.1 Descrição do negócio

A Escola Vocalizes LTDA. será uma escola para cantores localizada na Avenida Hercilio Luz,
n° 800, no bairro centro da cidade de Florianópolis - Sc, que contará com serviços de profissionais da
Area de canto, parcerias com fonoaudiólogos e estúdio de gravação.
O horário de funcionamento será das 9:00hs as 20:00hs de Segunda a Sexta-feira. De acordo
com a pesquisa feita no mercado verificou-se que o público-alvo sera os estudantes que cursam o
ensino médio no bairro centro da cidade de Florianópolis.

4.1.2 Descrição dos serviços

Os serviços oferecidos pela escola são: aulas de técnica vocal, teoria musical, interpretação e
aulas de grupo especificado abaixo:
a) Aulas de técnica vocal — são aulas práticas individuais em que os alunos fazem vocalizes
(exercícios com o piano ou teclado) para o desenvolvimento do potencial vocal.
b) Aulas de teoria musical — são aulas em grupo onde os alunos aprendem sobre a história da
música, notas musicais, ritmo, melodias e outros aspectos relacionados com a música.
c) Aulas de interpretação — são aulas individuais onde os alunos aprendem a se expressar,
passar o sentimento da música ao espectador. Os alunos também aprendem a postura para
se portar no palco diante do público. Estas aulas ajudam os alunos a se sentirem mais
confiantes. A principal proposta da aula de interpretação é a perda da timidez do aluno
através de vários exercícios efetuados.
d) Aulas de grupo — são aulas onde os alunos de técnica vocal se reúnem para mostrar o
repertório estudado nas aulas individuais. Elas servem como complemento das aulas de
interpretação, onde são efetuadas atividades para desinibição.
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4.1.3 Aspectos jurídico e legal
De acordo com um profissional de ciências contábeis e segundo a legislação atual, a empresa
como sendo prestadora de serviços somente poderá atua ao formar sociedade com duas ou mais
pessoas. Por este motivo a Escola Vocalizes LTDA tell no contrato social dois sócios — Rodger
Gevieski Junkes e Andréia F. De Almeida.
Os passos para a constituição de uma sociedade empresária LTDA, segundo a prefeitura de
Florianópolis e o profissional de contabilidade entrevistado, são os seguintes:
1° passo: arquivar o processo na junta comercial do Estado de Santa Catarina conforme
explicações.
Documentos:
a) Capa do processo / requerimento de taxa vermelha (código do ato 090), uma via;
b) Contrato social em três vias, sendo no mínimo uma via em original;
c) 0 contrato deve ser vistado por advogado, salvo se a empresa estiver enquadrada como ME
ou EPP;
d) Testemunhas: nome e n° da carteira de identidade e seu órgão e Estado expedidor;
e) Ficha de cadastro nacional — FCN — folhas 01 e 02 — uma via de cada;
O Taxas / guias de recolhimento: DARC (01 JOGO) R$28,35, DARF (03 VIAS) R$5,06,
código da receita "6621". Vias excedentes R$3,50 recolhida em DARC.
Outros documentos:
a) Fotocópia autenticada da carteira de identidade e CPF de todos os sócios.
b) Se for ME ou EPP, apresentar duas vias de declaração em papel tamanho oficio,
acompanhada de capa do processo / requerimento e tarja vermelha (uma via).
2° passo: fazer cadastro junto a Receita Federal, CNPJ (Cadastro nacional de pessoa jurídica).
3° passo: fazer o cadastro na prefeitura.
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Documentos:
Fotocópia do contrato e CNPJ, mais o CNPJ juntamente com a inscrição imobiliária do
imóvel para requerer o cadastro. A taxa e o valor vêm depois do processo aprovado.

-

Para solicitar a vistoria do imóvel é necessário o formulário preenchido e assinado pelo
sócio juntamente com o croqui de localização e a taxa cobrada sobre o tamanho do imóvel,
que é R$0,22 multiplicados pela quantidade de metros quadrados construidos.

-

Aprovada a vistoria do bombeiro mais a consulta de viabilidade, anexa-se ao processo de
registro na prefeitura e consegue-se o alvará (cadastro regular), se não conseguir faz-se o
cadastro com exoficio (irregular), ambos autorizam a impressão de blocos de notas fiscais.

-

Os professores de técnica vocal devem possuir registro na ordem dos músicos.

4.1.4 Estrutura organizacional

A escola sera administrada pelos sócios Rodger e Andréia, e contarão com uma estagiária
para auxiliar nas tarefas. A coordenação, o controle e o poder sobre todas as decisões importantes
estarão

centralizadas nas mãos dos proprietários.

A empresa terá uma estrutura simples, que de acordo com Mintzberg (1995, p. 158) possui
pequena ou nenhuma tecnoestrutura, poucos assessores de apoio, pouca divisão de trabalho,
diferenciação minima entre suas unidades e pequena hierarquia administrativa.

4.2 Plano operacional

Este item abordará as questões que envolvem a administração, o aspecto comercial, a
terceirização e as parcerias.

4.2.1 Missão da empresa

Proporcionar o desenvolvimento da técnica vocal em um ambiente adequado e propicio.

4.2.2 Visão

Ser a escola de canto referência no estado de Santa Catarina, combinando estrutura,
capacitação docente e desenvolvimento dos alunos.
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4.2.3 Objetivo
Após dois anos de funcionamento, a Escola Vocalizes deverá ter urna carteira de 100 alunos.

4.2.4 Administração
A administração da Escola Vocalizes sera executada pelos sócios proprietários Rodger e
Andréia, que responderam pelas atribuições de Diretores Gerais da Empresa.
O sócio Rodger G. Junkes sera o responsável pela area recursos humanos e terá como

responsabilidades; recrutamento, seleção e admissão de pessoal, treinamento e desenvolvimento,
administração dos cargos, salários e beneficios, avaliação e planejamento de recursos humanos.
A sócia Andréia F. de Almeida sera responsável pelo controle financeiro e administrativo. A
mesma também se responsabilizará por; matriculas

e controle dos alunos, recebimento das

mensalidades, agendamento das aulas e atendimento aos clientes, contato e controle dos professores.
Para auxiliar nestas funções a empresa contará com uma estagiária.
A estagiária terá uma bolsa auxilio sera de R$ 300,00 (Trezentos reais).
A escola contará com a informatização para ajudar na gestão administrativa. Algumas
vantagens de se ter um sistema informatizado são a velocidade e segurança das informações. Neste
sistema pode-se pesquisar e analisar dados dos alunos, professores, informações sobre as aulas,
horários disponíveis, entre outros.

No que diz respeito aos aspectos jurídicos, a empresa fará contato corn profissionais da area
quando necessário.
No que diz respeito a limpeza, a empresa contratará urna auxiliar de limpeza que não possuirá
vinculo ernpregaticio. A limpeza sera efetuada fora do expediente duas vezes por mês.

Descrição das tarefas
Para facilitar o trabalho diário da escola foram descriminadas as tarefas necessárias para o seu
funcionamento.

a) na secretária da escola (Estagiária)
-

informações sobre as aulas por telefone ou pessoalmente

-

informar sobre as aulas prestadas
informar os horários disponíveis e os valores

-

informar sobre corno proceder para efetuar a matricula
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-

anotar o nome e telefone do interessado

-

execução da matricula mediante preenchimento de uma ficha cadastral

-

pagamento de mensalidade de alunos já cadastrados

b) setor de RI-I (Rodger)

-

recrutamento e seleção de professores e funcionários

-

treinamento dos funcionários
folha de pagamento
controle e avaliação dos professores e funcionários

c) setor administrativo/financeiro (Andréia)
-

contas a pagar
contas a receber

-

compras de material de escritório

-

controle geral da empresa

4.2.5 Comercial
As aulas serão ministradas cinco vezes por semana com duração de uma hora cada aula, sendo
duas aulas de técnica vocal individual, uma aula teórica em grupo, uma aula de interpretação
invididual e uma aula em grupo.

Os horários das aulas de técnica vocal e interpretação individual serão marcadas de acordo com
a disponibilidade de cada aluno. As demais aulas possuem dias e horários pré-estabelecidos pela
escola.

4.2.6 Terceirizacio
Serão terceirizados serviços de contabilidade e propaganda/marketing.
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4.2.7 Parcerias

A escola possuirá parceria corn o Estúdio Green que fica situado no bairro Abraão, onde os
alunos poderão usufruir os equipamentos para gravações de repertório que auxiliará na avaliação do
desenvolvimento da técnica vocal aplicada, sem nenhum custo.
A escola também possuirá parceria com a fonoaudióloga Teresa Pesenti, onde auxiliará os
alunos no que diz respeito ao aparelho fonador.

4.2.8 Estrutura Física

A escola será em uma casa, já reformada e pronta para as instalações, com dois pavimentos
corn 180m2 no bairro centro da cidade de Florianópolis —SC, Av. Hercilio Luz, 800. A casa conta com
4 salas, um hall, uma cozinha e 2 banheiros. Tres salas serão usadas para ministrar as aulas, dentro
destas salas haverá um piano eletrônico, duas cadeiras, um espelho e um anuário. Uma sala será
usada como sala multimidia que terá um hack corn videoke, dvd e televisão e terá 4 puffs para
acomodar os alunos.
A secretaria ficará localizada no hall da escola.
Equipamentos

Os equipamentos que serão utilizados no funcionamento da escola são:
1 aparelho telefônico Intelbras - bina Id
-

3 pianos elétricos digital Fenix

-

1 computador Duron 1.4 GHz - 128MB

1 impressora HP 3550
3 microfones FM158
-

3 caixas acústicas Ciclotron 40v

-

1 Tv Phillips 20"
1 Dvd LG 5921

-

1 Videoke Ralf Eletronics V3700

-

1 ar condicionado Springer 7500BTU

-

3 microsystens Radio gravador NKSC-CD

-

1 Geladeira Eletrolux 3601itros dc 38

-

1 fogao dako-luma

-

1 microondas Panasonic 281itros
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-

1 cafeteira Mallory Tutto Aroma Plus

-

1 secretária eletrônica

Moveis e utensílios
Os móveis e utensílios necessários para o funcionamento da escola são:
Móveis

-

1 conjunto raimundini (3 peps)

-

1 armário alto artesano 2 portas

-

1 armário estante 2 portas

-

1 poltrona diretor (moldada) L. Vicenza
2 poltronas interlocutor

-

1 longarina 3 lugares
3 poltronas interlocutor espumada laminada anatomica sem brae()

Utensílios

-

6 lixeiros
material de escritório

-

material de higiene e limpeza

-

1 vaso decorativo
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4.3 Plano de Marketing
4.3.1 Análise de mercado

Segundo Dolabella (1999, p. 150), a análise de mercado está dividida em análise do setor, análise da

clientela e análise da concorrência.
0 Setor da música

0 panorama para o desenvolvimento artístico no Brasil ainda é precário em comparação a
grandes pontos de convergência cultural, como o continente europeu ou norte americano.
De acordo com observações do próprio autor da pesquisa, nas escolas americanas, de primeiro
e segundo grau, os alunos dispõem de uma variedade de cursos relacionados a música, o que facilita

seu aprendizado desde criança.
Um dos caminhos para o desenvolvimento artístico, em especial a descoberta de novos

músicos, 6, certamente, a abertura de escolas de música, que proporcionem condições e subsídios para
desenvolver a técnica, que, unida ao talento, vá gerar grandes artistas ou, pelo menos, hobbistas
satisfeitos.
Em geral, a procura por escolas de música se dá por dois motivos: hobby ou desejo de
desenvolver-se profissionalmente, visando uma carreira solo ou a formação de uma banda.
Em Florianópolis, existem ambas as categorias descritas. Atualmente existem 12 escolas de

música na Grande Florianópolis, segundo informações da Junta Comercial. Cada qual possui seus
pontos fortes, que fidelizam o seu conjunto de alunos.
Existe atualmente 5 escolas no centro de Florianópolis, que congregam, em sua maioria, alunos
da faixa etária de 15 a 30 anos, perfazendo um total aproximado de 500 alunos no total, sendo 76
alunos de técnica vocal..
Uma das primeiras escolas de música a surgir ern Florianópolis foi a escola Hélio Amaral,
fundada ern 1984, em seguida surgiram outras como o Conservatório Musical, que é considerada hoje
uma das melhores escolas de música de Florianópolis, contando com aproximadamente 178 alunos.
A pouca competitividade do setor e a grande procura por cursos relacionados a música, deveria

fazer com que as escolas de música tivessem um diferencial para poder se destacar perante as outras,
porém esta não é a realidade vista hoje nas escolas do centro de Florianópolis. Apenas uma escola
possui um auditório para apresentações, nenhuma delas possui um estúdio de gravação e uma

fonoaudióloga a disposição dos alunos, e apenas uma escola possui uma área de lazer e descontração.
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Análise dos clientes potenciais

Para fazer uma avaliação dos clientes potenciais foi elaborado um questionário com 17
questões. 0 mesmo foi distribuído entre os integrantes dos corais do SESC, CCJ, CC e LEE.

Totalizando 124 participantes.
Os dados serão apresentados de forma explicativa corn o uso de tabelas e gráficos, na seguinte
ordem: faixa-etária, instrumentos tocados, estilo preferido, tempo de participação no coral, objetivos,
grau de satisfação, dificuldades, apresentações em público, sintomas que antecedem as apresentações,
sugestões para melhoria dos sintomas, aulas de técnica, Area de técnica, itens mais importantes.

Faixa etária
-

A pesquisa realizada mostra que a idade média dos integrantes dos corais de algumas escolas
situadas no bairro centro de Florianópolis. Essa informação é de grande importância, pois se faz
necessário saber a faixa-etária dos futuros clientes em potencial.

A grande parte dos alunos (86%) que freqüentam os corais do CCJ, IEE e CC têm entre 11 a
20 anos, isso se deve ao fato da pesquisa ter sito efetuada em escolas públicas e particulares de I° e 2'

grau localizadas no bairro centro de Florianópolis.
No SESC a faixa etária predominante é entre 21 a 30 anos, isso se deve pelo local não ser
uma escola de ensino médio mas sim uma instituição, abrangendo vários tipos de serviços.
Tabela 1 — Faixa-etária dos integrantes
Coral

ate

10

anos

deli a 20 anos
de 21 a 30 anos
mais de 30 anos
Total

IEE
O
54

O
O
54

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

CCJ

SESC

O
35

o

o
o

3
7
3

35

13

CC
7
15

Total
7
107

o

7

O

3
124

22
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Mate 10
Ode 11 a20
Elde 21 a 30
Dmais de 30

Gráfico 1

—

Idade dos integrantes

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Na análise desta tabela foi possível observar a faixa-etária predominante dos integrantes
de coral. Isso é de grande importância para adaptar as aulas de acordo com a idade dos clientes
em potencial
Instrumentos tocados

A maioria das pessoas que cantam, geralmente tocam algum tipo de instrumento para
acompanhar a voz. A tabela 2 mostra que o violão e o teclado são os instrumentos mais tocados
pelos integrantes dos corais pesquisados. Outros instrumentos também foram mencionados tais
como; o cavaquinho, a percussão e o contra-baixo que não apareceram na tabela por estarem
enquadrados no item "outro" do questionário aplicado.
No Cólégio Coração de Jesus e Colégio Catarinense o instrumento piano tem grande
representatividade. Isto provavelmente se deve ao fator sócio-econômico dos alunos, sendo que
no SESC e IEE o padrão socio-econômico é menor.
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Tabela 2 — Instrumentos tocados pelos integrantes
Coral

IEE

CCJ

SESC

CC

Total

Violao
Piano
Guitarra
Flauta
Violino
Teclado
Outro
Total

9
1
2
1
0
7
2
22

6
3
1
0
1
4
3
18

2
0
1
0
0
3
0
6

6
3
0
1
0
3
1
14

23
7
4
2
1
17
6
60

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Gráfico 2 - Instrumentos tocados pelos integrantes
Fonte: Pesquisa (Dez12003)
Total: 124 integrantes

Estilo de música

Esta questão foi elaborada para saber a preferência musical de cada participante; lembrando
que nesta questão os participantes poderiam assinalar mais de uma opção.
Considerando o tipo de musica preferido pelos integrantes dos quatro corais pesquisados, o
Rap aparece como o mais indicado, sendo escolhido por 50 integrantes, seguido do Rock, da
MPB e do POP, por 46, 39, 38, integrantes respectivamente. Na análise vertical, isto 6,
considerando as respostas dos participantes por coral, verifica-se que no Instituto Estadual de
Educação, o estilo de música preferido pelos integrantes foi o Rap, escolhido por 27 alunos, o
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Rock ficou em segundo lugar, seguidos pela MPB e o POP respectivamente. Isto provavelmente
se deve pela classe socio-económica de seus integrantes, pois o RAP é urna critica ao sistema,
sendo muito disseminado nestes últimos anos.
A história do rap na indústria fonográfica do Brasil começa em 1988, com o lançamento do
disco Hip Hop Cultura de Rua. Naquela época, grupos como Código 13 e Thaide & DJ Hum
ajudaram a estabelecer uma estética verde-amarela para o estilo que era considerado de interesse
restrito a comunidades negras e de baixa renda. Passados 12 anos, o rap brasileiro se desenvolveu
de tal forma que tomou inevitável a invasão aos meios de comunicação. 4
Na análise vertical selecionamos somente as tres maiores preferências musicais. No
Colégio Coração de Jesus o Rock ficou em primeiro lugar sendo escolhido por 14 alunos;
seguidos do Rap e MPB respectivamente.
No SESC o estilo musical apontado como preferido foi a MPB; o Rock e o Pop ficaram
empatados como segunda opção. A preferência musical se explica pela faixa etária das pessoas
que freqüentam a instituição.
No Colégio Catarinense o estilo musical preferido foi o Pop, seguidos do Rap, Rock e a
Mph respectivamente.

Tabela 3
Coral
MPB

Rock
Jazz
Rap
Classico
POP
Outro
Total

—

Estilo de música preferido
IEE
19
21
2
27
3
16

CCJ

SESC

9
14
1
12
1
8

6
3
0
2
1
3

o

O
45

o

88

15

CC
5
8
2
9

o
11
O
35

Total

39
46
5

50
5
38
0
183

Fonte: Pesquisa (Dez12003)
Total: 124 integrantes

4

Inforrnacões sobre a historia do rap em:

http://www.cliquemusic.com.br/br/Retrospectiva/Retrospectiva.asp?Nu materia=1343
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Tempo de participação no coral

Esta questão foi elaborada para saber o tempo de participação de cada integrante nos corais
pesquisados. A maioria dos integrantes freqüentam o coral entre 6 meses a 1 ano.
Pode-se notar urn baixo percentual de continuidade a partir de 2 anos. Considerando a idade
dos participantes, pode-se inferir que esse índice provavelmente se deve a saída dos alunos do colégio
para o ingresso em outras instituições de ensino, tais como cursinhos ou universidades.
A análise vertical mostra que no SESC o tempo de participação no coral aumenta
significativamente para I a 2 anos. Cruzando as informações tempo de participação (tabela 4) com a
idade dos integrantes (tabela 1) percebe-se que neste coral a idade dos participantes
significativamente mais alta, entre 21 a 30 anos.
Tabela 4 — Tempo de participação no coral
CCJ

SESC

CC

Total

Menos de 6 meses
6 meses a 1 ano
1 ano a 2 anos
Mais de 2 anos

IEE
12
27
12
3

0
35
0
0

0
3
7
3

7
15
0
0

Total

54

35

13

22

19
80
19
6
124

Coral

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

menos de 6 meses

• 6 meses a 1 ano
o 1 ano a 2 anos
O mais de 2 anos

Gráfico 3— Tempo de participação no coral
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

é
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Objetivos

Na análise horizontal verificasse que o hobby é a principal razão pela qual os alunos estão
inseridos no coral, em segundo lugar o aperfeiçoamento vocal foi indicado por 24% dos pesquisados.
A carreira foi o objetivo indicado por 16% dos pesquisados. Ficar fora de casa, ver os amigos, cantar
e paquerar foram alguns dos motivos apontados por 18 integrantes, o que corresponde a 15% do total.
A análise vertical mostra que para urna grande parte dos integrantes do coral do IEE e do CC, o
aperfeiçoamento vocal é uni dos objetivos pelo qual estão envolvidos.
No CCJ podemos notar que o seguimento de uma carreira, na area da música, é um dos
objetivos com um grande número de representatividade na tabela.
Tabela 5

—

Objetivos

Aperfeiçoamento vocal
Hobby

LEE
6
13
25

Outro

10

Total

54

Coral

Carreira

CCJ
9
8
14
4
35

SESC

2
2
7
2
13

CC
3
7
10
2
22

Total

20
30
56
18
124

Fonte:

Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

o Carreira
E Aperfeiçoamento vocal
o hobby
o outro

Gráfico 4 - Objetivos
Fonte: Pesquisa (Dez1 2003)
Total: 124 integrantes
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Grau de salisfaceio

Esta questão foi elaborada para descobrir qual o grau de satisfação dos integrantes com
relação ao coral.A grande maioria dos integrantes (96%) estão satisfeitos corn o coral, corno ilustrado
no gráfico 5.

4% não satisfeitos

OSim
Não

96% satisfeitos

Gráfico 5 — Satisfação
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Dificuldades

Apesar de haver um equilíbrio no resultado da pesquisa, pode se notar diferença de resultado
-

entre as escolas.

ESI afinação
repertório

D timidez
▪ outras

Gráfico 6 — Dificuldades
Fonte: Pesquisa (Dez12003)
Total: 124 integrantes
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Na análise horizontal pode-se verificar que entre a dificuldades apresentadas como opção para
os participantes da pesquisa, 33 participantes indicaram o repertório como principal dificuldade,
seguido da timidez com 29 participantes e da afinação com 26 participantes.
Na análise vertical verifica-se que no Instituto Estadual de Educação os problemas mais
citados foram a timidez e a afinação; ambas opções com 12 participantes.
No Colégio Coração de Jesus a maior dificuldade é o repertório, que é cantado em outras

línguas, apontado por 17 participantes. A timidez vem em segundo lugar apontado por 9
participantes. A timidez influência diretamente na afinação, apontado por 6 dos integrantes, pois
alguns não conseguem alcançar a nota da música, conseqüentemente desafinando.
Tabela 6

—

Dificuldades

Coral
Afinação
Repertório

Timidez
Outras
Total

IEE

12
9
12
0
33

CCJ
6
17
9
0
32

SESC

3
3
2
0
8

CC
5
4
6
1
16

Total
26

I

33
29
1
89

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Entra as dificuldades apontadas, observa-se algumas opiniões diversas, mas o nervosismo
se sobressai nas pesquisas, como sendo o fator que mais dificulta as apresentações.
Apresentações em público

Foi apresentada uma pergunta aos participantes para saber se já haviam se apresentado
publicamente.
A grande maioria (110 alunos ) já se apresentou em público.
Estas apresentações ajudam os alunos a perder a timidez

e a ganhar confiança,

conseqüentemente melhorando seu desempenho nas apresentações posteriores.
Os alunos que não se apresentaram (4 alunos) em público são novos no coral e não tiveram a
oportunidade de cantar em público ainda.
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Tabela 7 — Apresentações
Coral

IEE

CCJ

SESC

CC

Total

Sim

50

29

13

18

Não

4

6

0

4

54

35

13

22

110
14
124

total
Fonte:

Pesquisa (Dez12003)

Total: 124 integrantes

Gráfico 7 — Apresentações
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Sintomas antes da apresentagdo

A apresentação dos integrantes para o público tem um significado muito importante, pois é
nesse momento que eles mostram seu esforço e empenho. Esta é a razão pela qual ensaiam virias
vezes durante um certo espaço de tempo.
Momentos antes da apresentação surgem alguns sintomas, tais como angustia, nervosismo ou
mesmo a serenidade. Sendo assim, foram pesquisados quais sintomas os integrantes sentiam antes das
apresentações.
Podemos notar uma discrepância neste gráfico. As reações nervosismo e tranqüilidade são as
mais evidentes.
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6%

El medo

m angustia
12 nervosismo
O tranquilidade

41%

Gráfico 8 — Sintomas antes das apresentações
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Sugestões para a superaolo desses sintomas

Para que os sintomas que antecedem as apresentações desapareçam ou pelo menos sejam
amenizados, são necessárias algumas medidas simples tais como; maior número de ensaios,
exercícios para desinibição, exercícios de relaxamento, entre outros. Com exercícios simples corno

estes, os integrantes sentem mais confiança e tranqüilidade em suas apresentações.
Esta questão foi elaborada para saber o que poderia ser feito para que os integrantes ficassem
mais relaxados antes das apresentações. Algumas sugestões foram indicadas como mostra a tabela
abaixo, que será analisada a seguir.
Tabela 8 — Sugestões
Coral

LEE

CCJ

SESC

CC

mais ensaios
ex. para desinibigão
ex. de relaxamento
Outras
Total

14
10
16
0

3
7

3
3

3
2

7

5

5

0

0

1

17

11

11

40

Total
23
22
33
1
79

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Na análise horizontal foi observado que de acordo com as sugestões o exercício de relaxamento
foi o mais indicado, seguido de mais ensaio e exercício para desinibição respectivamente.
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Na análise vertical verifica-se que no TEE o exercício de relaxamento foi o mais indicado;
seguidos de mais ensaios e de exercícios para desinibição respectivamente.
No CCJ verifica-se uma igualdade nas respostas que se referem a exercícios de relaxamentos e

exercícios para desinibição seguido de mais ensaios.
No SESC nota-se a maior necessidade por exercícios de relaxamento, seguidos por mais
ensaios e exercícios de desinibição que ocupam a mesma posição.
No CC observa-se também uma preferência por exercícios de relaxamento, seguidos de mais
ensaios e exercícios para desinibição respectivamente.

Analisando o gráfico abaixo observa-se que o exercício de relaxamento e um maior número de
ensaios são as sugestões mais indicadas, segundo os integrantes, para evitar os sintomas tais como:
angustia e nervosismo que precedem a apresentação em público.

1%

42%

mais ensaios
Ei ex. para desinibição
o ex. de relaxamento
o outras

Gráfico 9 — Sugestões
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Alguns exercícios podem auxiliar os integrantes de coral a superar os sintomas que foram
apontados antes, o exercício mais apontado entre eles foi o relaxamento.
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Aulas de técnica vocal

Esta questão foi elaborada para verificar os alunos em potencial para a nova escola.
Na análise horizontal verifica-se que urna grande parte (108) nunca fez uma aula de técnica
vocal.
Na análise vertical pode-se verificar com mais profundidade os dados da tabela 9. No LEE
observa-se que 48 integrantes nunca fizeram aulas de técnica vocal, 30 integrantes pretendem fazer
as aulas, 4 integrantes freqüentam aulas de técnica vocal e 2 integrantes já fizeram.
No CCJ 32 integrantes nunca fizeram aulas de técnica vocal, 17 integrantes pretendem fazer, 2
integrantes freqüentam as aulas de técnica vocal e 1 integrante já fez.
No SESC nota-se que 8 integrantes nunca fizeram aulas de técnica vocal, 5 integrantes
pretendem fazer, 3 integrantes já fizeram aulas de técnica vocal e 2 integrantes participam das aulas.
No CC 20 integrantes nunca fizeram aulas de técnica vocal, 13 integrantes pretendem fazer as
aulas, 1 integrante já fez aula de técnica vocal e 1 integrante freqüenta as aulas.
Neste item, observa-se que a maioria dos integrantes nunca fez aula de técnica vocal.
Tabela 9— Aulas de técnica vocal
Tota l
108

LEE

CCJ

SESC

CC

32
1
2
17

8
3
2
5

20

faz
pretende fazer

48
2
4
30

13

65

total

84

52

18

35

189

Coral
nunca fez
Já fez

1
1

7
9

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

Área da técnica vocal

Esta questão foi elaborada para identificar qual o estilo de música os alunos em potencial
gostariam de estudar e se aprofundar. 0 gráfico abaixo demonstra que 81% dos integrantes gostariam
de estudar o canto popular.
Segundo esta pesquisa observou-se que o canto lírico ou erudito não são difundidos no meio
jovem, pois os mesmos preferem o popular.
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Gráfico 10 —

Area da técnica vocal

Pesquisa (Dez12003)
Fonte:
Total: 124 integrantes

Itens mais importantes

Esta questão foi elaborada para identificar o que os alunos consideravam como item de maior
importância nas aulas. Itens como aulas de interpretação, aulas de teoria musical e parcerias com
fonoaudiólogos são os mais citados pelos integrantes; para que os alunos tenham um melhor

desempenho no canto.
As aulas de interpretação são importantes para o aluno aprender a se expressar, passar aos que
estão assistindo o que a música diz. As aulas de teoria musical servem para ler partituras e figuras

musicais, entender a dinâmica de uma música. As parcerias com fonoaudiologos são importantes para
ter um acompanhamento médico periódico de toda a região do aparelho fonador e para que sejam
evitados danos futuros a esta região, tais como calos nas cordas vocais.
A tabela 10 mostra todos os itens que foram analisados, porém serão dissertados somente os
quatros mais indicados na pesquisa.
Na análise horizontal verifica-se que o item de maior importância segundo os integrantes são as
parcerias com fonoaudiálogos apontados por 105 dos participantes, seguidos de teoria musical com
102 participantes, aulas de interpretação com 91 participantes e aulas com microfone escolhida por 72

participantes.
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Na análise vertical, é possível verificar que no IEE os itens apontados como de maior
importância foram; parcerias com fonoaudiálogos, teoria musical, aulas de interpretação e aulas

Coln

microfone apontados por 45, 43, 42 e 33 participantes respectivamente.
No CCJ os itens foram; parcerias corn fonoaudiólogos, teoria musical, aulas de interpretação e
aulas com videoke apontados por 31, 28, 23 e 19 participantes respectivamente.
No SESC os itens de maior importância foram; teoria musical, parcerias com fonoaudiólogos,
aulas de interpretação e aulas com microfone escolhido por 13, 11, 9 e 8 participantes
respectivamente.
No CC os itens teoria musical e parcerias com fonoaudiálogos, aulas de interpretação, aulas de
videoke e microfone foram apontados por 18, 18, 17, 14 e 14 participantes respectivamente.

Tabela 10 — Itens importantes
Coral
aulas de interpretação
aulas abertas
aulas com videoke

Apresentacoes semestrais
Parcerias com fonoaudiologos
Palestras com personalidades da area
aulas com microfone
aulas com video
Workshops

IEE
42
13
31
25
45
4

CCJ
23
10
19
13
31
6

SESC

CC

Total

9
1
2
7
11
2

17

91

33

17

8

14

13

12

5

72
32

1

16

1

6
32

6

4

2
5

Masterclass
Parcerias com estúdios

1
14

2
10

2
3

teoria musical

43

28

13

0

0

0

270

175

65

Outros
Total

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 124 integrantes

5

29

14

66
54
105
15

9
18

3

5
18

102

110

620
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Análise dos concorrentes
Os principais concorrentes da Escola Vocalizes são as escolas de música que atuam na cidade
de Florianópolis. Existem atualmente cerca de doze escolas de música que ensinam técnica vocal na
Grande Florianópolis de acordo corn a Junta Comercial de Florianópolis, sendo que cinco destas
localizam-se no bairro Centro de Florianópolis.
Estas cinco escolas foram analisadas e os proprietários entrevistados. Foi aplicado um
questionário corn os alunos de técnica vocal destas escolas para se ter uma visão mais aprofundada.
Veremos quais são estas cinco escolas e suas principais características, seguido da análise da
pesquisa com os alunos respectivamente:

a) Escola Thallentus
Entrevistado: Rove Bichels
Cargo: proprietário
Tempo de Atuação: 7 anos

Arefi de atuação: Centro de Florianópolis
Cursos oferecidos: baixo, bateria, violão, guitarra, teclado, técnica vocal, teoria, preparação para

vestibular de música, musicalização infantil e improvisação.
Valor mensalidade: R$ 95,00

Duração das aulas: 55 minutos por semana
Período de menor procura: matutino
Cursos mais procurados: violão, canto, guitarra, e baixo.
Cursos menos procurados: improvisação
Principal clientela: jovens
Possui estúdio de gravação: não
Disponibilidade de instrumentos: sim
Contrato com os professores: autônomos — 50% da mensalidade

Número de professores: 8 professores
Audições: sim - 6 em 6 meses
Férias: 2 semanas em Julho e no mês de Dezembro

Propagandas: boca a boca e em apresentações da escola em shoppings
Auditório: não
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Area de lazer: não
Pontos fortes: bons Professores, comprometimento da escola corn os alunos, localização,

estrutura considerada boa pelos alunos.
Pontos fracos: alunos insatisfeitos com o preço, sazonalidade, menos tempo no mercado e

pequeno número de alunos comparando com os outros concorrentes, pouca divulgação.
b) Escola Hélio Amaral
Entrevistado: Maria Luiza Amaral
Cargo: proprietária
Tempo de Atuação: 19 anos

Arefi de atuação: Centro de Florianópolis
Cursos oferecidos: piano, violão, violino, guitarra, canto, flauta, sax, percussão, teoria, teclado,

harmonia e coral.
Valor mensalidade: R$ 110

Duração das aulas: 3x por semana - 60 minutos — uma aula em grupo, uma individual e uma de

teoria musical.
Período de menor procura: matutino
Cursos mais procurados: violão, teclado, canto e piano
Cursos menos procurados: instrumentos de sopro
Principal clientela: jovens
Possui estúdio de gravação: não

Disponibilidade de instrumentos: sim, exceto os de sopro por questão de higiene
Contrato corn os professores: autônomos — 50% da mensalidade

Número de professores: 14 professores
Audições: mensais
Férias: 2 semanas ern Julho e o mês de Janeiro
Propagandas: jornal local, radio, folder, banner, cartazes

Auditório: não
Área de lazer: não
Pontos fortes: bons professores, tradição por estar a mais tempo no mercado, localização,

estrutura considerada boa pelos alunos
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Pontos fracos: alunos insatisfeitos com o preço (querendo urna redução), não possui urn estúdio
de gravação, pouca procura na parte da manhã pelos cursos.

c) Conservatório Musical
Entrevistado: Elcio
Cargo: proprietário
Tempo de Atuação: 12 anos
Arei, de atuação: Centro de Florianópolis
Cursos oferecidos: violão, guitarra, violino, piano, violoncelo, teclado, piano, canto, musicalização e
pré-vestibular
Valor mensalidade: R$ 118
Duração das aulas: 3x por semana - 60 minutos — uma aula em grupo, uma individual e uma de
teoria musical.

Período de menor procura: matutino
Cursos mais procurados: piano, canto e violão
Cursos menos procurados: teclado e violino
Principal clientela: jovens — classe média
Possui estúdio de gravação: não
Disponibilidade de instrumentos: sim, exceto os de sopro por questão de higiene
Contrato com os professores: autônomos — 50% da mensalidade
Número de professores: 11 professores
Audições: semestrais
Férias: 2 semanas em Julho e o mês de Janeiro
Propagandas: jornal local e folder
Auditório: sim
Área de lazer: não
Pontos fortes: bons professores, boa localização, estrutura considerada ótima pela maioria dos
alunos, preço competitivo, boa divulgação, alunos satisfeitos com o preço, possui um auditório para
apresentações
Pontos fracos: não possui um estúdio de gravação, pouca procura na parte da manila pelos cursos.
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d) Compasso Aberto
Entrevistada: Duda Machado
Cargo: proprietária
Tempo de Atuação: 9 anos

Arei de atuação: Centro de Florianópolis
Cursos oferecidos: piano, teclado, violino, violão, guitarra, baixo, sax, flauta doce, flauta transversa,

clarinete, percussão, bateria, técnica vocal, grupo vocal de adultos, grupo vocal de adolescente, grupo
vocal infantil, banda de adolescentes, banda de sopros, musicalização infantil, oficina de
improvisação, percepção e teoria, harmonia, arranjo, curso pré-vestibular.
Valor mensalidade: R$ 153

Duração das aulas: lx por semana - 40 minutos

Período de menor procura: matutino
Cursos mais procurados: piano, canto e flauta
Cursos menos procurados: teclado e bateria
Principal clientela: jovens — classe alta
Possui estúdio de gravação: não
Disponibilidade de instrumentos: sim, exceto os de sopro por questão de higiene
Contrato com os professores: autônomos — 30% da mensalidade

Número de professores: 7 professores
Audições: semestrais

Férias: 2 semanas em Julho e o mês de Janeiro
Propagandas: jornal local, TV, Outdoors, folder, mala-direta

Auditório: sim
Area de lazer: sim
Pontos fortes: bons professores, boa localização, estrutura considerada ótima pela maioria dos

alunos, boa divulgação, variedade de cursos, possui um auditório para apresentações, biblioteca
Pontos fracos: não possui um estúdio de gravação, pouca procura na parte da manhã pelos cursos,
preço elevado e poucas horas de aulas por semana.
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e) Escola Wagner Segura
Entrevistado: Wagner Segura
Cargo: proprietário
Tempo de Atuação: 3 anos

Areá de atuação: Centro de Florianópolis
Cursos oferecidos: baixo, violão, guitarra, teclado, técnica vocal, teoria.
Valor mensalidade: R$ 80,00

Duração das aulas: 55 minutos por semana
Período de menor procura: matutino
Cursos mais procurados: violão e canto
Cursos menos procurados: teclado
Principal clientela: jovens
Possui estúdio de gravação: não
Disponibilidade de instrumentos: sim
Contrato com os professores: autônomos — 50% da mensalidade
Número de professores: 3 professores

Audições: sim - 6 em 6 meses
Férias: 2 semanas em Julho e no mês de Dezembro
Propagandas: boca a boca e folders
Auditório: não

Área de lazer: não
Pontos fortes: bons professores, localização, preço
Pontos fracos: pouco tempo no mercado e pequeno número de alunos comparando corn os outros
concorrentes, pouca divulgação
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Idade dos alunos
Nesta questão está sendo analisada a faixa-etária dos alunos que freqüentam as escolas de
música já existentes no bairro Centro de Florianópolis.
Na análise horizontal, verifica-se que em grande parte das escolas de música analisada, grande
parte os alunos ( 50% ) possuem entre 11 e 20 anos.
Na análise vertical, observa-se que na escola Thallentus a faixa etária predominante é entre 11 a
20 anos, com 8 alunos. Com idade de até 10 anos a escola possui 1 aluno, corn faixa etária de 21 a
30 anos a escola possui 6 alunos e com mais de 30 anos são 2 alunos.
Na escola Helio Amaral observa-se que a faixa etária predominante é entre 11 a 20 anos, com
11 alunos. Com idade de até 10 anos a escola possui 2 alunos, com faixa etária de 21 a 30 anos a
escola tem 7 alunos e com mais de 30 anos a escola possui 1 aluno.
No Conservatório a idade predominante é de 11 a 20 anos com 13 alunos. Com idade até 10
anos a escola tem 1 aluno, com faixa etária de 21 a 30 anos a escola possui 9 alunos e corn mais de 30
anos a escola tem 4 alunos.

Na escola Compasso Aberto é predominante a faixa etária de 11 a 20 anos com 2 alunos. Com
idade de 21 a 30 anos a escola possui 1 aluno, não existindo alunos na faixa etária de até 10 anos e
nem na faixa de mais de 30 anos.
Na escola Wagner Segura a faixa etária predominante é entre 11 a 20 anos, corn 4 alunos. Com
idade de 11 a 30 anos existem 3 alunos, com mais de 30 anos a escola possui 1 aluno e com idade até
10 anos a escola não possui alunos.
Tabela 11 — Faixa-etária dos alunos
Helio Amaral Conservatorio

Escola

Thallentus

Ate 10 anos
de 1 1 a 20 anos
de 21 a 30 anos
Mais de 30 anos

1
8

2
11

6
2

total

I

17

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

I

Compasso
Aberto

Wagner Segura

Total
4
38

1

0

0

7

13
9

2
1

4
3

1

4

0

1

8

21

27

3

8

76

26

72

11%

5%

Date 10 anos

o de 11 a20 anos
o de 21 a 30 anos

34%

El mais de 30 anos

Gráfico 11 — Faixa-etária dos alunos
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Nesta questão foi observado que a maioria dos alunos pesquisados são jovens.
Estilo musical preferido
Esta questão

foi elaborada para descobrir a preferência musical dos alunos que já freqüentam as

escolas de técnica vocal.
Na análise horizontal o estilo musical preferido foi a Música Popular Brasileira (MPB), seguido
pelo POP, Rock, Rap, clássico e Jazz; apontados por 43, 31, 30, 13, 9 e 5 alunos respectivamente.
Na análise vertical obtemos as preferencias de cada escola separadamente e citaremos apenas
os três estilos mais significativos.
Na escola Thallentus a preferencia musical é a MPB escolhida por 9 alunos, seguidos pelo
Rock com 8 alunos e o Rap escolhido por 5 alunos.
Na escola Helio Amaral a MPB foi escolhida como melhor estilo musical por 13 alunos,
seguido do Pop escolhido por 10 alunos e o Rock, selecionado por 9 alunos.
No Conservatório a MPB também foi escolhida como a preferência musical apontado por 15
alunos, o Pop e o Rock ficam empatados na escolha com 9 alunos seguidos do Jazz e do Clássico que
também ficaram empatados na escolha; com 2 alunos.
No Compasso Aberto a MPB e o Pop ficaram empatados na escolha pela preferencia musical
com 2 alunos seguidos do Rock e clássico respectivamente, ambos com 1 aluno.
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Na escola Wagner Segura a preferência pela MPB foi apontado por 4 alunos, seguidos do Rock
e do Pop que também empataram na escolha com 3 alunos, o Rap e o clássico também ficam

espatados escolhido por 1 aluno.
Pode-se notar que o MPB foi o estilo preferido na maioria das escolas de música.
Tabela 12 — Estilo musical preferido
Escola
MPB
Rock
Jazz
Rap
Classico
POP
Outro

Total
Fonte:

Thallentus Hello Amaral
13
9
8
9
1
2
4
5
2
3
10
7
0
0
32
41
Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Conservatorio
15
9
2
3
2
9
0
40

Compasso Aberto
2
1
0
0
1
2
0
6

Wagner Segura

Total

4
3
0
1
1
3
0
12

43
30
5
13
9
31
0
131

Instrumentos tocados pelos alunos

Esta questão foi elaborada para saber qual o tipo de instrumento que os alunos tocam.
Na análise horizontal, é possível observar que o instrumento mais é o violão citado por 10
alunos, seguido pelo piano apontado por 6 alunos, teclado com 5 alunos, guitarra com 4 alunos, flauta
e violino empataram com 1 aluno e outro tipo de instrumento foi escolhido por 2 alunos.

Na análise vertical, observamos que na escola Thallentus 3 alunos tocam violão, 2 alunos
tocam guitarra, e 1 aluno toca piano e 1 aluno toca teclado.
Na escola Helio Amaral o violão,o piano e o teclado; ambos são tocados por 2 alunos. A
guitarra a flauta e o violino são tocados por 1 aluno.
No Compasso Aberto apenas 1 aluno toca violão e 1 aluno toca piano.
Na escola Wagner Segura 2 alunos tocam violão e 1 aluno toca telado.
Pode-se notar que o viola() é o instrumento mais tocados pelos alunos que praticam aulas de
técnica vocal, o instrumento serve para acompanhar a voz.
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Tabela 13 —
Escola

Instrumentos tocados

Thallentus

Helio Amaral

Conservatorio

Compasso
Aberto

Wagner Segura

Total

2
2
1
1
1
2
2

2
2
1
0
0
1
0

1
1
0
0
0
0
0

2
0

10
6

0

4

outro

3
1
2
0
0
1
0

0
0
1

1
1
5

total

7

11

6

2

0
3

2
29

violao

piano
guitarra
'Haute
violino
teclado
Fonte:

Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Tempo de técnica

Nesta questão podemos analisar o tempo de permanência e evasão dos alunos de acordo com o
tempo que estão estudando.
Na análise horizontal, observa-se que o maior período de permanência é entre 6 meses a 1
anos, apontados por 28 alunos.
Na análise vertical, observa-se que na escola Thallentus 8 alunos permanecem de 1 a 2 anos, 4
alunos permanecem de 6 meses a 1 ano, 3 alunos permanecem menos de 6 meses somente 2 alunos
permanecem mais de 2 anos.
Na escola Ilelio Amaral 9 alunos permanecem 1 a 2 anos, 7 alunos ficam de 6 meses a I ano, 4
alunos ficam menos de 6 meses e somente 1 alunos permanece mais de 2 anos.
No Conservatório 10 alunos ficam de 1 a 2 anos, 9 alunos permanecem de 6 meses a 1 anos, 4
alunos permanecem mais de 6 meses e 4 alunos ficam mais de 2 anos.
Na escola Compasso Aberto 2 alunos permanecem de 6 meses a 1 ano e 1 aluno somente
permanece menos de 6 meses.
Na escola Wagner Segura 6 alunos permanecem de 6 meses a 1 ano e 2 alunos ficam menos de
6 meses.
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Tabela 14

—

Tempo de estudo

Escola

Thallentus

Hello Amaral

menos de 6 meses
6 meses a 1 ano
1 ano a 2 anos
mais de 2 anos

3
4
8
2

4
7
9
1

4
9
10
4

1
2
0
0

2
6
0
0

total

17

21

27

3

8

Conservatorio Compasso Aberto

Wagner Segura

Total
14
28
27
7
76

Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Fonte:

o menos de 6 meses

• 6 meses a 1 ano
o 1 ano a 2 anos
• mais de 2 anos

36%

Gráfico 12 — Tempo de estudo
Pesquisa (Dez 1 2003)
Total: 76 alunos

Fonte:

Motiv o

Esta questão foi elaborada para se ter conhecimento dos motivos que levaram os alunos a
fazerem aulas de técnica vocal.
Com o auxilio do gráfico abaixo podemos analisar a questão.
O gráfico mostra que 57% dos alunos

que foram questionados apontaram o aperfeiçoamento

vocal como o maior motivo, seguido por 22% dos alunos que praticam as aulas por hobby, 18%

pretendem seguir carreira e 3% apontaram outros motivos.

76

3%

0 Carreira
ffi Aperfeigoarrento vocal
El hobby

o outro

57%

Gráfico 13 — Motivo da atividade
Fonte: Pesquisa (Dez 1 2003)
Total: 76 alunos

Satisfiz cão

Esta questão foi elaborada para descobrir se os alunos estavam ou não satisfeitos com suas
aulas.

Na análise horizontal, verificamos que 72 dos alunos questionados estão satisfeitos com suas
aulas.
Na análise vertical, observamos que na escola Thallentus todos os alunos estão satisfeitos com
suas aulas.
Na escola Helio Amaral todos os seus alunos também estão satisfeitos com as suas aulas.
No Conservatório 25 dos alunos estão satisfeitos com as aulas e apenas 2 alunos questionados
estão insatisfeitos.

Na escola Compasso Aberto 2 alunos estão satisfeitos com suas aulas e apenas 1 não está
satisfeito.
Na escola Wagner Segura 7 alunos estão satisfeitos e apenas 1 aluno está insatisfeito com as
aulas.
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Tabela 15 — Satisfação
Escola Thallentus
17
Sim

Hello Amaral

Conservatorio Compasso Aberto

Wagner Segura Total

21
0

25
2

2
1

7
1

17
21
total
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

27

3

8

Não

0

72
4
76

Gráfico 14— Satisfação
Fonte:

Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Dificuldades com relaç'do as aulas

Esta questão foi elaborada para verificar quais as maiores dificuldades apontadas pelos alunos.
A afinação e a timidez são as principais dificuldades apontadas com relação as aulas.
Atividades para reprimir a timidez e desenvolver a autoconfiança são atividades necessárias
para que isto não venha a ser uma barreira para os alunos.
Na análise horizontal verifica-se que a maior dificuldade é a timidez, apontada por 27 alunos.
Na análise vertical, observamos que na escola Thallentus 7 alunos apontaram a afinação como
o maior problema, seguidos da timidez com 6 alunos e do repertório apontado por 2 alunos.
Na escola Helio Amaral a maior dificuldade é a timidez apontado por 9 alunos, a afinação com
5 alunos, e o repertório apontado por 3 alunos.

No Conservatório 7 alunos indicaram a timidez como grande dificuldade, seguidos da afinação
e do repertório, indicados por 7 alunos e 4 alunos respectivamente.
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Na escola Compasso Aberto a afinação e a timidez são as maiores dificuldades, apontados por
1 aluno.

Na escola Wagner Segura 4 alunos indicaram a afinação corno maior dificuldade, seguido da
timidez com 2 alunos e o repertório apontado por 1 aluno.

Tabela 16 - Dificuldades
Conservatorio Compasso Aberto

Escola

Thallentus

Helio
Amaral

afinação
Repertório

7
4
9

outras

O

5
3
9
0

O

timidez

7
2
6

O

17

20

2

7

total

Fonte:

15
Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Wagner Segura

Total

1

4
1
2

O

O

24
10
27
O
61

1

Eg afinação

•o

repertório

timidez
outras

Gráfico 15— Dificuldades
Fonte:

Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos
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Importância no aprendizado

A parceria corn fonoaudiólogos, as aulas de teoria musical e aulas de interpretação foram os
itens considerados mais importantes pelos alunos para que se tenha um bom aproveitamento do
aprendizado do canto.
As aulas de interpretação ajudam os alunos a se expressar melhor, a passar para o público o que
a música diz.
As aulas são aulas onde as pessoas podem assistir os alunos. Elas servem para que o aluno
perca a timidez.
As aulas com videoke servem para ajudar na afinação do aluno.
Apresentações semestrais servem para os alunos colocarem em prática o seu aprendizado.
A parceria com fonoaudiólogos ajuda os alunos a entender melhor o funcionamento das cordas
vocais e do sistema fonador. Consultas para examinar as cordas vocais dos alunos são importantes
para saber se tudo está bem. Os alunos muitas vezes forçam as cordas vocais para cantar e isto pode
gerar calo nas mesmas fazendo com que o aluno perca parcialmente ou totalmente a fala por algum
tempo.
Palestras com personalidades da Area servem para os alunos aprenderem mais sobre o meio
musical.
Aulas com microfone servem para os alunos utilizarem o microfone e serem mais desinibidos.
Aulas com video ajudam os alunos na interpretação, pois os alunos podem visualizar a técnica
aplicada.
Os workshops são atividade em grupo relacionadas a técnica vocal.
Masterclass é uma aula em grupo ministrada por uma personalidade da área, onde cada aluno
demonstra a técnica aprendida para os demais alunos.
Parcerias com estúdios servem para que os alunos possam gravar seu trabalho e analisar sua
evolução.
As aulas de teoria musical são importantes para que os alunos consigam entender as partituras
das músicas que são estudadas e para que entendam o andamento da canção, não desafinando.
A tabela abaixo demonstra a importância do aprendizado, dentre todos os itens apontados
iremos analisar os 3 mais citados em cada escola.
Na análise horizontal observa-se que as apresentações semestrais possuem uma maior
importância no aprendizado, apontado por 73 alunos.
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Na analise vertical observamos que na escola Thallentus as apresentações semestrais foram
escolhidas por 17 alunos, seguidos por parcerias com fonoaudiologos e teoria musical ambos
apontados por 16 alunos e aulas de interpretação apontada por 15 alunos,
Na escola Helio Amaral houve um empate entre aulas de interpretação, apresentações
semestrais e teoria musical; ambos com 20 alunos.
No Conservatório as apresentações semestrais aparecem com 27 alunos, seguidos por aulas de
interpretação e teoria musical ambas com 26 alunos e as parcerias com fonoaudiólogos com 25
alunos.
Na escola Compasso Aberto o item de maior importância são aulas de interpretação,
apresentações semestrais, parcerias com fonoaudiálogos e teoria musical; ambos com 3 alunos.
Na escola Wagner Segura 8 alunos apontaram a teoria musical como maior importância, 7
alunos apontaram as aulas de interpretação ,seguido por apresentações semestrais e parcerias com
fonoaudiólogos ambos com 6 alunos.

Tabela 17

—

Importância no aprendizado

Escola

Thallentus

Hello Amaral

Conservatorio

Compasso

15
1
4
17
16
1

20
1
3
20
17
2

26
2
2
27
25
4

3
0
0
3
3
1

outros

3
2
2
1
7
16
0

5
4
1
2
10
20
0

8
2
5
2
6
26
0

total

85

105

135

aulas de interpretação
aulas abertas
aulas com videoke
apresentacoes semestrais

parcerias com fonoaudiologos
palestras com personalidades
da área
aulas com microfone
aulas com video
workshops

masterclass
parcerias com estúdios
teoria musical

Wagner
Segura
egura
7

Total

1
1
6
6
2

5
10
73
67

0
0
0
1
1
3
0

1
0

17

3
1
4

11
7

15

40

8
0

71

10

8

28
73

0
380

Fonte: Pesquisa (Dez12003)
Total: 76 alunos

Apresentavao em público
Esta pergunta foi elaborada para descobrir se os alunos questionados já haviam se apresentado
em público.As apresentações dos alunos para o público são de grande importância segundo os
professores das escolas pesquisadas. Sao nesses momentos que os alunos realmente expressam o que
aprenderam e desenvolvem a chamada presença de palco.

81

Dos alunos pesquisados, 87% já se apresentaram em público.

13% não se apresentam em público

87% já se
apresentaram em
público
Gráfico 16

—

Apresentações

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Reação

Esta questão foi elaborada para descobrir os sintomas mais freqüentes ocorrido nos alunos
momentos antes das apresentações

Na análise horizontal o sintoma mais indicado foi o nervosismo indicado por 33 alunos,
seguidos da angústia com 18 alunos, tranqüilidade com 17 alunos e medo apontado por 8 alunos.
Na análise vertical, observamos que na escola Thallentus o nervosismo foi indicado por 7
alunos, a angustia por 6 alunos, o medo e a tranqüilidade apontados ambos por 2 alunos.

Na escola Helio Amaral o nervosismo foi apontado por 8 alunos, seguidos da angustia com 7
alunos, a tranqüilidade com 5 alunos e o medo com 1 aluno.
No Conservatório o nervosismo foi o sintoma mais apontado, com 14 alunos, seguidos da
tranqüilidade com 6 alunos, angustia com 4 alunos e medo escolhido por 3 alunos.

Na escola Compasso Aberto a tranqüilidade foi apontado por 2 alunos e a angustia foi citada
por 1 aluno; ocorrendo um paradoxo com relação as outras escolas pesquisadas.
Na escola Wagner Segura 4 alunos apontaram o nervosismo, seguidos do medo e da
tranqüilidade; ambos citados por 2 alunos.

82

Tabela 18 — Reação
Escola

Thallentu

Helio Amaral

Conservatorio

Compasso

Wagner Segura

Total

Aberto

outras

2
6
7
2
0

1
7
8
5
0

3
4
14
6
0

0
1
0
2
0

2
0
4
2
0

total

17

21

27

3

8

medo
angustia
nervosismo

tranquilidade

8
18
33
17
0
76

Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos

Dos 87% dos alunos que se apresentaram em público, o nervosismo é o sintoma que se
apresenta com maior índice (43%)

Gráfico 17 - Reação
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos
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Superação

Esta questão foi elaborada para saber quais as atividades os alunos gostariam de praticar para
reduzir os sintomas que antecedem as apresentações.
Na analise horizontal, os exercícios para desinibição ou perda da vergonha e os exercícios de
relaxamento; foram os itens mais indicados pelos alunos das escolas para superar os sintomas que
antecedem a apresentação em público.Dentre os sintomas mais citados estão o nervosismo, a angustia
eo

medo.
Na análise vertical, na escola Thallentus o item mais citado foi os exercícios para desinibição e

exercícios

para relaxamento, ambos escolhidos por 7 alunos; e 3 alunos escolheram o item mais

ensaios.
Na escolha Helio Amaral 10 alunos apontaram exercícios para desinibição, 8 indicaram
exercício

de relaxamento e 3 indicaram mais ensaios.

No Conservatório 11 alunos escolheram exercícios de relaxamento, 10 alunos citaram exercício
para desinibição e 6 indiracam mais ensaios.
Na escola Compasso Aberto exercícios de desinibição foram apontados por 2 alunos e
exercícios

de relaxamento foi citado por 1 aluno.

Na escola Wagner Segura, exercícios de relaxamento e exercícios de desinibição foram
aprontados ambos por 3 alunos e mais ensaios foram citados por 2 alunos.

Tabela 19 — Superação
Escola

Thallentus

Hello Amaral

Conservatorio

3
7
7
0

3
10
8
0

17

21

6
10
11
0
27

Compasso Wagner Segura Total

Aberto
mais ensaios
ex. para desinibigão
ex. de relaxamento
outras
total

Fonte: Pesquisa (Dez12003)
Total: 76 alunos

0
2
1
0
3

2
3
3
0
8

14
32
30
0
76
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0%

ID mais ensaios
E ex. para desinibigão
O ex. de relaxamento
Ei outras

Gráfico 18

Superação
Fonte: Pesquisa (Dez/2003)
Total: 76 alunos
—
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4.3.2 Estratégia de Marketing

A Escola Vocalizes irá se diferenciar das demais escolas existentes no mercado por vários
aspectos. Um deles será com relação ao seu espaço fisico, onde teremos uma sala multimidia, que
sera um espaço de lazer para os alunos. A sala também contará com aparelhos eletrônicos tais como;
DVD, videoke, televisão, radio gravador.
A escola também disponibilizará de uma biblioteca, onde terão vários títulos de livros, DVDs,
Cds, fitas VHS sobre música, o que auxiliará os alunos em seu aprendizado.
Além da sala multimidia, a escola também irá se destacar pelas parcerias. Teremos parcerias
com fonoaudiólogos, que irão auxiliar o aluno com sua dicção e como melhor utilizar aparelho
fonador, que é essencial para quem utiliza a voz. A escola também terá parceria com estúdios de

gravação, onde o aluno poderá gravar suas aulas e ter urn acompanhamento mais detalhado de sua
evolução. Outro item de extrema importância, segundo a pesquisa; é o tempo de duração de cada
aula. Verificamos que um dos pontos fracos da maioria das escolas é o pouco tempo de duração das
aulas. A Escola Vocalizes contará corn cinco aulas semanais de lhora de duração cada. Assim o aluno
terá um aprendizado mais intensivo que auxiliará no seu aperfeiçoamento. Dentro destas três aulas
semanais, o aluno também contará com aulas de interpretação, que é de grande importância para ter
uma boa desenvoltura em suas apresentações.
A Escola Vocalizes terá uma mensalidade de acordo com os serviços prestados; sendo que a
nossa mensalidade será um pouco mais elevada que as demais existentes no mercado, mas o valor é
compensado pela estrutura e serviços que a escola oferece. Visto assim, que o preço se fará justo.
Para que a Escola Vocalizes seja lançada no mercado, será criado uma logomarca que

identificará a escola; onde será criada toda uma estratégia para a divulgação da mesma.
A estratégia utilizada será propagandas na midia, tais como: propagandas em jornal impresso,

rádio, panfletagem em lojas de instrumentos musicais, cartazes nas universidades e outdoors.
Serão emitidos folders explicativos contendo os serviços prestados pela Escola Vocalizes para
os interessados.
Cada aluno matriculado tem direito à uma camiseta contendo o logotipo da escola tendo como
objetivo a divulgação da escola.
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4.4 Plano Financeiro

Esta seção do plano de negócio refere-se a análise do empreendimento, através da mensuração
dos investimentos, projeções de receitas e despesas e avaliação do investimento.

4.4.1 Investimento Inicial

De acordo corn Dolabela (1999, p. 222), o investimento inicial indica quanto será necessário
gastar para montar a empresa e iniciar as atividades, ou seja, as despesas pré-operacionais; os gastos
corn a montagem do negócio (investimentos fixos); e os recursos para colocar a empresa em
funcionamento até gerar receitas, ou investimentos iniciais de capital de giro.
Descrição

Camisetas para brindes 30un.
Outdoors 3un. Dur. 1 mes
Folders 1000un.
Despesas para abertura do negócio
(contador)
Total

Valor Total R$
220,00
1.700,00
530,00
300,00
2.750,00

Quadro 2 — custos pré-operacionais
Fonte: elaborado pelo autor

Os investimentos fixos da escola para cantores envolve os investimentos em equipamentos,
móveis e utensílios necessários para o pleno funcionamento do negócio.
0 quadro 3 apresenta as descrições, as quantidades, os valores unitários e total e os
fornecedores dos equipamentos, moveis e utensílios.
R$ unitário

R$ estimado

3
3

1.920,00

5.760,00

299,00

897,00

Pedestal p/ partituras

3
3

139,00
38,00
instrumentos

417,00
114,00
R$ 7.188,00

Cadeira
Mesa Secretária
Poltronas interlocutor
Poltrona Diretor

10
1
3
1

111,00
400,00
112,00
242,00

1.110,00
400,00
336,00
242,00

Item

Qtd

Fornecedor

Instrumentos
Piano Eletrico Digital Fenix
Caixas acusticas 40v

ciclotron
Microfones FM 58

Bartosiak
Bartosiak
Bartosiak
Bartosiak

Móveis e
utensílios
Info Company
Info Company
Info Company
Info Company
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Poltrona

Longarina 3 lugares
Armario Estante
Armario Artesano 2 portas
Puffs
Quadro

2
1
3
1
4
3

181,00
162,00
465,00
335,00
120,00
45,00
Estrutura

R$

362,00
162,00
1.395,00
335,00
480,00
135,00
4.957,00

R$

259,00
Angeloni
469,00
Angeloni
77,00
Angeloni
64,00
Angeloni
1.540,00 Info Company
340,00 Info Company
729,00
Angeloni
623,90
Angeloni
Angeloni
489,00
94,00
Angeloni
1.341,00
Angeloni
Angeloni
139,00
775,00
Angeloni
869,00
Angeloni
460,00
8.268,90

Info Company
Info Company
Info Company
Info Company
Escritolandia
Escritolandia

Equipamentos
Fogao
Microondas

Cafeteira
Secretaria eletronica
Computador
Impressora HP 3550
Aparelho de som
TV

DVD
Telefone

Refrigerador
Rack

Ar condicionado
Videoke
Abertura

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

259,00
469,00
77,00
64,00
1.540,00
340,00
243,00
623,90
489,00
94,00
1.341,00
139,00
775,00
869,00
460,00
Outros

Quadro 3 - Equipamentos, móveis e utensílios
Fonte: fornecedores

0 investimento fixo total envolve os seguintes desembolsos, conforme o quadro 4.
Descrição
Equipamentos
Móveis e utensílios
Linha telefônica
Total
Quadro 4 - investimento fixo total
Fonte: fornecedores

Valor R$
15.456,90
4.957,00
40,00
20.453,90

0 capital de giro é o montante necessário para iniciar as atividades da empresa até a obtenção

de receitas. Para este trabalho foi considerado como capital de giro inicial como o capital social
integralizado da empresa, que é de R$ 10.000,00.
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Investimento inicial
Descrição
Despesas pré-operacionais
Investimento fixo total
Capital de giro inicial

Total
Quadro 5 — investimento total
Fonte: elaborado pelo autor

Valor R$
2.750,00
20.453,90
10.000,00
33.203,90

4.4.2 Estimativas de custos
A

estimativa de custos e receitas á essencial para a elaboração do plano financeiro. E a partir

delas que se poderá construir a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e os demais cálculos
para a avaliação do negócio.
A taxa de licença para localização TLL foi considerada como custo fixo. Para a TLL é cobrado
o valor de R$100,00 por exercício.

Descrição

Valor R$

Honorários do contador
Energia
Agua
Material de limpeza
Serviços de limpeza
ILL
Bolsa auxilio estagiária

100,00
120,00
50,00
30,00
100,00
8,33
300,00

Total
Quadro 6— custos fixos
Fonte: fornecedores

708,33

Para se chegar ao total de custos fixos mensais é necessário calcular as depreciações mensais
relativas aos equipamentos, móveis e utensílios.
Tipo de investimento Valor R$

Equipamentos
Móveis utensílios
Computador
Total
Quadro 7 - depreciação
Fonte: elaborado pelo autor

13.916,90
4.957,00
1.540,00

Taxa de depreciação Depreciação mensal R$

10%a.a
10%a.a
25%a.a

115 97
41,30
32,00
189,27
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O quadro abaixo apresenta o total de custos fixos por mês.
Descrição
Custos fixos mensais
Depreciação mensal
Total

Valor R$

708,33
189,27
897,60

Quadro 8 — Custo fixo total
Fonte: elaborado pelo autor

Foram considerados custos variáveis da escola o material de expediente (caneta, papel, notas,
etc...) e os custos com telefone. Os salários dos dois professores será 25 % da mensalidade dos alunos

e varia de acordo com o número de alunos. A escola contará corn dois professores.
Descrição
Material de expediente
Salário professores
Telefone
Total

Pessimista R$

Realista R$

Otimista R$

50,00
300,00
80,00
430,00

100,00
1.000,00
100,00
1.200,00

150,00
3.000,00
130,00
3.280,00

Quadro 9 — Custo variável
Fonte: elaborado pelo autor

0 custo total mensal da escola é a soma dos totais de custos fixos mensais com o total dos

custos variáveis mensal.
Descrição
Custo fixo total mensal
Custo variável mensal
Total

Pessimista

Realista Otimista
897,60
897,60
897,60
430,00 1.200,00 3.280,00
1.327,60 2.097,60 4.177,60

Quadro 10— Custos totais
Fonte: elaborado pelo autor

As despesas administrativas incluem os pró-labores (R$1000,00) e o inss (11% do pró-labore).
4.4.3 Estimativas de receitas

Com base na pesquisa do mercado consumidor, foram realizadas as estimativas de receita bruta
operacional mensal (22 dias) para a escola, considerando os cenários otimista (60 alunos/mês),
realista ( 20 alunos/mês) e pessimista (6 alunos/mês).
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Pessimista

Descrição Prego
do serviço Mensali
dade
R$
Pacote
das aulas 200,00

Qte alunos

6

Total de
vendas
R$
1.200,00

20

R$1
1.200,00'

Receita
operacio
nal bruta

Otimista

Realista

Qte alunos

Total de Qte alunos
vendas
R$
4.000,00
R$
4.000,00

60

Total de
vendas
R$
12.000,00
R$
12.000,00

Quadro 11 - Receitas
Fonte: elaborado pelo autor

0 quadro seguinte representa as estimativas de receita bruta mensal e anual, conforme os
cenários.

Cenários

Pessimista
Realista
Otimista

Receita mensal R$
1.200,00
4.000,00
12.000,00

Quadro 12 —Receitas/cenários
Fonte: elaborado pelo autor

Receita anual R$
14.400,00
48.000,00
144.000,00
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4.4.4 Demonstração do resultado do exercício

As Demonstrações do Resultado do Exercício anual foram elaboradas considerando os cenários

pessimista, realista e otimista.

Demonstração do Resultado do Exercício
(Situação Pessimista)
Receita Bruta

14.400,00

Deduções

1.152,00

Impostos Incidentes
Simples
ISS

1.152,00
432,00
720,00

Receita Liquida

13.248,00

Custos

14.821,20

Custos dos Serviços Prestados
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais

Despesas Administrativas
Prejuízo Liquido do Exercício

14.821,20
(1573,20)
13.320,00

13 320,00
(14.893,20)

Demonstração do Resultado do Exercício
(Situação Realista)
Receita Bruta
Deduções

Impostos Incidentes
Simples
ISS

48.000,00
3.840,00

3.840,00
1.440,00
2.400,00

Receita Liquida

44.160,00

Custos

24.061,20

Custos dos Serviços Prestados

24.061,20

Lucro Operacional Bruto

20.098,80

Despesas Operacionais

13.320,00

Despesas Administrativas

13.320,00

Lucro Liquido do Exercício

6.778,80
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Demonstração do Resultado do Exercício
(Situação Otimista)

Receita Bruta
Deduções

Impostos Incidentes
Simples
ISS
Receita Liquida
Custos

Custos dos Serviços Prestados

144.000,00
14.976,00
14.976,00
7_776,00
7.200,00
129.024,00
49.021,20
49.021,20

Lucro Operacional Bruto

80.002,80

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

13.320,00
13.320,00

Lucro Liquido do Exercício

66.682,80
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4.4.5 Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
(Situação Pessimista)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

7.422,80

DISPONIBILIDADES
Caixa

(6.304,83)
(6.304,83)
(6_304,83)

ATIVO PERMANENTE

13.727,63

IMOBILIZADO
Equipamentos
Móveis e Utensílios

Computador
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Equipamentos
Móveis e Utensílios
Computador

13.916,90
4.957,00
1.540,00
(189,27)
(115,97)
(41,32)
(32,00)

PASSIVO

7.422,80

PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES FISCAIS

1.206,00
96,00
36,00
60,00

Simples a Recolher
ISS a Recolher
OUTRAS OBRIGAÇÕES
INSS a Recolher
Honorários da Administração a Pagar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
Capital lntegralizado
Prejuízo Liquido do Exercício

1.110,00
110,00
1.000,00
5.106,80
10.000,00
10.000,00
(4.893,20)
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BALANÇO PATRIMONIAL
(Situação Realista)

ATIVO

27.098,80

ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

13.371,17
13.371,17
13.371,17

Caixa
ATIVO PERMANENTE

13.727,63

IMOBILIZADO
Equipamentos
Móveis e Utensílios

Computador
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Equipamentos
Móveis e Utensílios

Computador

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES FISCAIS

Simples a Recolher
ISS a Recolher
OUTRAS OBRIGAÇÕES
INSS a Recolher
Honorários da Administração a Pagar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Integralizado
Lucro Liquido do Exercício

13.916,90
4.957,00
1.540,00
(189,27)
(115,97)
(41,32)
(32,00)

27.098,80
320,00
320,00
120,00
200.00
1.110,00
110,00
1.000,00
26.778,80
10.000,00
10.000,00
16.778,80
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BALANÇO PATRIMONIAL
(Situação Otimista)

ATIVO

102.768,80

DISPONIBILIDADES
Caixa

89.041,17
89.041,17
89.041,17

ATIVO PERMANENTE

13.727,63

IMOBILIZADO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Computador

13.916,90
4.957,00
1.540,00

ATIVO CIRCULANTE

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Computador

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Simples a Recolher
ISS a Recolher
OUTRAS OBRIGAÇÕES
INSS a Recolher
Honorários da Administração a Pagar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Integralizado
Lucro Liquido do Exercício

(189,27)
(115,97)
(41,32)
(32,00)

102.768,80
16.086,00
14.976,00
7/76,00
7.200,00
1.110,00
110,00
1.000.00
86.682,80
10.000,00
10.000,00
76.682,80
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4.4.6 Ponto de equilibro

0 ponto de equilíbrio do plano considerando o cenário realista é de 14 alunos por mês, ou seja, a

escola deve contar corn a carteira de 14 alunos para atingir o ponto de equilíbrio.
PE= F
p-v

PE= 1.915,10 = 13,67
200 - 60

PE = Ponto de equilíbrio
p = preço de venda unitário
v = custo variável unitário

Margem de contribuição = p —v

4.4.7 Análise do investimento

Payback

A avaliação do investimento foi feita atraves do cálculo do período de payback.
Pessimista
Realista
PAYBACK
Otimista
33.203,90
Investimento inicial
33.203,90
Lucro liquido do exercício
-4.893,20
16.778,8
1,97
Periodo de payback
-6,78
Quadro 13 —período de payback

33.203,90
76.682,80
0,43

Fonte: elaborado pelo autor
A

recuperação

do investimento inicial não ocorrerá no cenário pessimista, e ocorrerá

aproximadamente em quase 2 anos no cenário realista e em 5 meses no cenário otimista.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a situação atual do mercado, as novas empresas têm grande dificuldade em se
estabelecer, porém isso não desanima algumas pessoas A abrirem seu próprio negócio.

Muitas empresas não sobrevivem ao primeiro ano de existência, segundo o SEBRAE, e isso
devesse principalmente a falta de planejamento e conhecimento. Antes de se lançar ao mercado o
futuro empreendedor deve observar a necessidade do mercado e efetuar um plano de negócio.
Este trabalho teve como principal objetivo verificar a possível viabilidade de uma escola
para cantores no bairro Centro da cidade de Florianópolis — SC.
Em sua fundamentação teórica foram abordados temas como; o setor de serviços, o

empreendedor, o plano de negócios e também aspectos mercadológicos, jurídico-legais, técnicos,
administrativos e financeiros. 0 modelo do plano de negócio foi elaborado conforme as
necessidades do empreendimento e foi dividido em tits partes; o negócio, a análise de mercado e
o plano financeiro.
A primeira etapa da elaboração do plano foi a análise de mercado; onde foram realizadas
algumas considerações sobre o setor. Na análise do mercado consumidor foi possível conhecer o

perfil dos clientes potenciais. A grande maioria trata-se de uma clientela jovem e estudantes do
ensino médio da regido central de Florianópolis.
Também foram analisados os principais concorrentes que são cinco escolas de música
situadas no bairro Centro de Florianópolis. Por esta pesquisa foi possível saber seus pontos
fracos, fortes e suas principais necessidades.
Com relação aos aspectos técnicos foi determinado o seguinte local para a instalação da
escola: Av. Hercilio Luz, n° 800, no bairro Centro de Florianópolis.
A empresa por ser uma prestadora de serviços deve ser em forma de sociedade, e esta se
enquadra no SIMPLES.
Sobre os aspectos administrativos, estabeleceu-se um convenio de estágio com uma
empresa e a terceirização de serviços contábeis e de limpeza. Também foram descritas as tarefas
dos sócios.
Quanto ao plano financeiro, foram estimados os custos e as receitas, em seguida foi

calculado o investimento inicial (R$ 33.203,90) através das despesas operacionais, dos
investimentos fixos e do capital de giro inicial. Com estes dados foi elaborada a Demonstração do

98

Resultado do Exercício anual, para que fosse efetuada a avaliação do investimento através do
cálculo do período de payback e do ponto de equilíbrio.
Pela análise financeira foi possível observar a viabilidade do negócio. De acordo corn o
cenário realista em relação ao projeto, o payback é de aproximadamente 2 anos. 0 ponto de
equilíbrio é de 14 alunos/mês.
possível concluir, de acordo com a pesquisa, que apesar do projeto ser viável, o retorno
de investimento é de longo prazo.
Mesmo com urn elevado número de concorrentes é possível abrir urna escola para cantores
que ofereça seus serviços com qualidade e alguns diferenciais, para atingir o seu público alvo.
Para que o novo negócio seja promissor é necessário que o empreendedor tenha pleno
conhecimento do seu potencial e do mercado, sabendo gerenciar de forma correta para que o seu
empreendimento se destaque entre os demais.
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ANEXOS

ANEXO A — Modelo de comprovante de cadastro do CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02.353.141/0001-13
DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

26/06/2004

NOME EMPRESARIAL

ESCOLA VOCALIZES LIDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

74.99-3-99 - Outros serviços prestados principalmente As empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AVENIDA HERCILIO LUZ
NUMERO

800
COMPLEMENTO

CEP

88.020-001
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

FLORIANOPOLIS
UF

SC

SITUAÇA0 CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/06/2004

SITUAÇÃO ESPECIAL
** ******
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

ANEXO B — Questionários para os alunos de corais e alunos de escolas de música

CORAL
Como estudante do curso de Administração da UFSC estou realizando uma pesquisa de
cunho acadêmico com o intuito de identificar a estrutura desejada para uma escola de cantores,
segundo as necessidades demandadas pelos integrantes de corais localizados no bairn) centro de
Florianópolis.
Para tanto, solicito sua colaboração, respondendo as perguntas propostas abaixo. Desde
já, agradeço sua atenção e participação.
1. Idade
( ) ate 10 anos
( ) de 11 a 20 anos
2.

( ) de 21 a 30 anos
( ) mais de 30 anos

Sexo

( ) masculino

( ) feminino

3. Profissão:
Toca algum instrumento? Qual?
( ) violão
( ) piano
( ) guitarra
( ) outro:
4.

5.

( ) flauta
( ) violino
( ) teclado

Qual seu estilo de música preferido?

( )MPB
( ) Rock
( ) Jazz
( ) Outro:
6. Há quanto tempo participa de coral?
( ) menos de 6 meses
( ) 6 meses a 1 ano

( ) Rap
( ) Clássico
( ) POP

( ) 1 ano a 2 anos
( ) + de 2 anos

Quais são os seus objetivos participando do coral?
( ) seguir carreira de cantor
( ) aperfeiçoamento vocal (dicção)
7.

( ) hobby
( ) Outro:

8. Você esta satisfeito(a) com o coral?
( ) sim
( ) não
Qual maior dificuldade que você encontra durante os ensaios?
( ) problemas com afinação
( ) problemas com timidez
( ) problemas com repertório
( ) outras:

9.

10. Você já se apresentou cantando em público?
( )não
( ) sim

l 1. Qual foi sua reação momentos antes da apresentação?
( ) medo
( ) nervosismo
( ) angustia
( ) tranqüilidade
( ) outras:

12. 0 que você acha que poderia ser feito para a superação desses sintomas?
( ) exercícios de relaxamento
( ) maior número de ensaios
( ) exercícios voltados para a desinibição
( ) outros:
13. Quanto a aulas de técnica vocal, você:
( ) nunca fez
( ) ji fez. Local:
Motivo pelo qual saiu:
( ) faz. Local:
( ) pretende fazer
14. Qual Area de técnica vocal você estudou ou gostaria de estudar?
( ) popular
( ) lírico
15. Para uma boa aula de técnica vocal, quais os 5 itens que voce considera mais importantes?
( ) aulas de interpretação
( ) aulas com microfone
) aulas com video
( ) aulas abertas (pessoas poderiam assistir sua aula)
( ) sala com videoke
( ) workshops
( ) mastercl ass
( ) apresentações semestrais do repertório
( ) parcerias com estúdios
( ) parcerias com fonoaudiólogos
( ) aula de teoria musical
( ) palestras com personalidades da Area
( ) outros:
16. Nome do seu coral:

17. Voce tem alguma sugestão para o coral? Qual?

DATA:

/

/

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!!!

Como estudante do curso de Administração da UFSC estou realizando uma pesquisa de
cunho acadêmico com o intuito de identificar a estrutura desejada para uma escola de cantores,
segundo as necessidades demandadas pelos alunos de técnica vocal de escolas localizadas no
bairro centro de Florianópolis.
Para tanto, solicito sua colaboração, respondendo as perguntas propostas abaixo. Desde
agradeço sua atenção e participação.
1. Idade
( ) de 21 a 30 anos
( ) mais de 30 anos

( ) até 10 anos
( ) de 11 a 20 anos

2. Sexo
( ) feminino

( ) masculino
3.

Profissão:

4. Qual seu estilo de música preferido?
( ) Rap
( ) Clássico
( ) POP

( ) MPB
( ) Rock
( ) Jazz
( ) Outro:

5. Toca algum instrumento? Qual?
( ) flauta
( ) violino
( ) teclado

( ) violão
( ) piano
( ) guitarra
( ) outros:

6. Hi quanto tempo faz aula de técnica vocal?
( ) menos de 6 meses
( ) 6 meses a 1 ano

) 1 ano a 2 anos
( ) + de 2 anos

7. Em que período voce faz o curso?
( ) matutino
( ) vespertino

( ) noturno

8. Qual área de técnica vocal você estuda?
( ) popular
( )lírico

9. Quais são os seus objetivos estudando técnica vocal?
( ) seguir carreira de cantor
( ) aperfeiçoamento vocal (dicção)
10. 0 que fez você optar por esta escola?
( ) bons professores
( ) localização
( ) estrutura fisica

El. Você está satisfeito(a) com suas aulas?
( ) sim

( ) não

( ) hobby
( ) Outro:

)13reço
( ) materiais disponíveis
( ) Outro:

12. Voce acha que o tempo de aula é suficiente?
( ) sim
( ) não
13. Seu professor conversa muito em aula?

( ) sim

( ) não

14. Qual maior dificuldade que você encontra durante as aulas?

( ) problemas com afinação
( ) problemas com repertório
( ) ansiedade
( ) outra:

( ) problemas com timidez
( ) muita conversa durante a aula
( ) não tenho dificuldade

15. Cite os 5 itens mais importantes dentre os abaixo colocados:
( ) aulas de interpretação
( ) aulas com microfone
( ) aulas abertas (pessoas poderiam assistir sua aula)
( ) aulas com video
( ) sala com videoke
( ) workshops
( ) apresentações semestrais do repertório
( ) masterclass
( ) parcerias com fonoaudiOlogos
( ) parcerias com estúdios
( ) palestras com personalidades da area
( ) aula de teoria musical
( ) outros:
16. Você já se apresentou cantando em público?
( ) sim
( ) não
17. Geralmente qual é a sua reação momentos antes da apresentação?
( ) nervosismo

( ) medo
( ) angustia
( ) outras:

(

) tranquilidade

18. 0 que você acha que poderia ser feito para a superação desses sintomas?
( ) maior número de ensaios
( ) exercícios de relaxamento
( ) exercícios voltados para a desinibição
( ) outros:
19, Nome da sua escola:
20. Você tem alguma sugestão para sua escola? Qual?

DATA:

/

/

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!!!

ANEXO C — Anúncio em jornal, camisetas com logomarca da escola, lâminas com
informações da escola e outdoors.

Anúncio ern Jornal

•

TECNICA VOCAL

•

INTERPRETAÇÃO

• -IEORLA

MUSICAL
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ESCOLA DE CANTO

•

TECNICA VOCAL

•

INTERPRETAÇÃO

•

TEORIA MUSICAL
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Av

HERCiLIO
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Camisetas para distribuição aos novos alunos.

FRENTE

Lâminas para distribuição com informações da escola.
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ESCOLA ce CANTO

CANTE. BEM.
MATRÍCULAS.

MATRÍCULAS

3028.0000

3028.0000

