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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

A modernidade está cada vez mais presente e exige acompanhamento assíduo, 

inclusive para as áreas voltadas a comercialização de produtos têxteis, uma vez que 

a concorrência é relativamente grande. 

Pessoas que buscam sair do “senso comum” frente as necessidades das 

gestantes na utilização de peças íntimas que estimulem sua autoestima que muitas 

vezes adormecem nesse período. É preciso afunilar e determinar o grupo de 

pessoas que estão dispostas e reconhecem a necessidade de haver oferta 

adequada para esse público. 

Em função desses argumentos, a proposta para o Plano de Negócios justifica-se 

pela necessidade de a mulher gestante obter um cuidado frente a utilização de 

peças adequadas em seu período gestacional e pós gestacional que lhe tragam 

satisfação, conforto e beleza. 

Devido à experiência de pessoas próximas no período gestacional e pós-

gestacional, e as necessidades de bem-estar agregado com a satisfação de sentir-

se bonita mesmo com as modificações do corpo. É visto que o mercado dispõe de 

produtos que satisfaçam parte da necessidade da gestante sem que haja qualquer 

agregação de valor em termos de materiais sofisticados e beleza como, por 

exemplo, o uso de sutiã com rendas especificas (antialérgicas) e modernas.  

A mulher possui necessidade de autoestima em todos os momentos da vida, 

inclusive em um dos mais importantes, que é o período gestacional. É preciso que 

haja um segmento voltado especialmente a esse cuidado. Uma loja que transmita 

em suas peças, o devido cuidado a todas as gestantes.  

No entanto, cria-se o problema: O que deve ser priorizado para tornar viável a 

implantação de um novo comércio varejista voltado para o público de gestantes? 

E é com esse intuito que iremos desenvolver o Plano de negócios proposto a fim 

de analisar sua viabilidade de implantação. 
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2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

2.1  SITUAÇÃO ATUAL 

 

Voltada para gestantes, a Lindagerie tem por objetivo ofertar produtos de 

qualidade e conforto a fim de priorizar o período da gestação e pós-gestação da 

mulher. É visto que atualmente esse setor é pouco visado, há inúmeras lojas que 

dispõe de produtos aleatórios para gestantes, mas poucas com o objetivo central e 

com estrutura para tal.  

A Lindagerie irá oferecer lingeries e camisolas para gestantes e pós-gestantes. 

Calcinhas, sutiãs para amamentação e tradicionais, camisolas, cintas pós-parto, etc., 

com diferenciação e conforto, sofisticação e qualidade. Pretende-se comercializar via 

internet, se utilizar das redes sociais para divulgação e pré-atendimento, uma vez 

que a ideia inicial é levar os produtos até as clientes para colaborar com acesso até 

nossos produtos, pois desta forma, nossas clientes não precisarão ir até nós.  

Nosso principal cuidado é em oferecer produtos que satisfaçam a necessidade 

da mulher gestante com beleza, conforto e sensualidade, ainda que exista uma 

resistência mercadológica grande quanto à ultima característica, uma vez que 

encontramos na concorrência alto conforto, pouca sensualidade e aquém da beleza 

que a mulher procura independente de seu ciclo de vida.   

 

2.2 DADOS DA EMPRESA 

2.2.1 Razão Social 

O empreendimento será disposto sob a denominação de “Lindagerie 

Comércio Ltda. – ME.” 

 

2.2.2 Nome Fantasia 

O nome fantasia será denominado “Lindagerie.” 

 

2.2.3 Atuação WEB 

Por intermédio das divulgações via rede sociais, inicialmente as vendas 

acontecerão em contato direto com um dos sócios na página de venda da lindagerie. 
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Após a escolha das peças e demais requisitos de compras, iremos realizar as 

entregas pessoalmente a fim de minimizar dúvidas referente as peças, tamanhos, 

cores, etc. além de ao mesmo tempo conseguir uma proximidade com o cliente.  

Com esse contato direto junto aos clientes, é possível identificar o grau de 

satisfação inicial e se disponibilizar para futuras dúvidas e de repente até receber 

críticas e sugestões a fim de obter melhoria contínua no negócio. 

A ideia é justamente fortalecer os vínculos comerciais, almejando aumento 

considerado de clientes fidelizados, levando sempre em consideração a ética, 

responsabilidade, pontualidade e parceria junto aos mesmos. 

 

2.2.4 Proprietários 

Composta por 4 (quatro) proprietários, a Lindagerie possui diversidade nas 

competências e experiências profissionais dos empreendedores. Abaixo uma breve 

introdução de cada um. 

 

 Elton Luiz Becker, brasileiro, casado, domiciliado e residente em Curitiba, 

Paraná. É graduado em Contabilidade e especializado em Controladoria e 

Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC). Possui vasta 

experiência profissional na área. 

 

 Felipe Cortiano Zanlorenzi, brasileiro, casado, domiciliado e residente em 

Curitiba, Paraná. É graduado em Administração de Empresas com ênfase em 

Marketing pela ESIC Business & Marketing School – Faculdade Internacional 

e, acadêmico no MBA Executivo em Gestão Estratégica pela EBS Business 

School. Possui ampla experiência profissional na área comercial e de 

Marketing. 

 

 Flávia Cristina da Cruz Silva Zanlorenzi, brasileira, casada, domiciliada e 

residente em Curitiba, Paraná. É graduada em Odontologia pela Universidade 

Positivo. Além do seu grande conhecimento, possui alta experiência no ramo 

empresarial, em especial à área financeira no setor do comércio. 
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 Jhéssica Cruz Petranski Becker, brasileira, casada, domiciliada e residente 

em Curitiba, Paraná. É graduada em Administração de Empresas pelo Centro 

Universitário Autônomo do Brasil - Unibrasil,é acadêmica no MBA em Gestão 

Empresarial pelo ISAE/FGV – Instituto Superior de Administração e Economia 

Fundação Getúlio Vargas. Experiência na área administrativa / financeira. 

 

2.2.5 Porte da Empresa 

Inicialmente com 4 (quatro) funcionários e com faturamento bruto de no 

máximo R$ 2,4 milhões/ano, conforme classificação do banco nacional do 

desenvolvimento (BNDS) no quadro abaixo, a Lindagerie é definida como 

microempresa. 

 

Quadro 1 – Classificação de Porte de Empresa. 

 

Fonte: BNDS (2016). 

 

2.2.6 Setor de Atividade 

O setor em que o empreendimento se enquadra é o comércio, uma vez que o 

principal objetivo é a venda de lingeries e peças íntimas. Não há fabricação. 

Conforme publicação da revista Exame (set.2016), o setor do comércio obteve 

compressão de 0,9% e o segmento de tecidos do vestuário não sofreu tanto impacto 

devido sua retração ser um dos menores do setor junto com o segmento de calçados 

com 1,3% referente ao mês de agosto de 2016. 

Apesar da atual conjuntura econômica do setor ser de queda, a EBC (Agência 

Brasil) publicou dados analisado pelo IBGE em que os segmentos de tecidos, 

vestuário e calçados passaram de -4,7% em março para 3,7% em abril. 
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Mercado bastante oscilante, porém, com perceptivas de crescimento.  O Valor 

Econômico publicou no mês agosto de 2016, uma visão do Aloisio Campelo Junior – 

Superintendente de Produção de Bens Públicos da FGV/IBRE, em que acredita na 

alta de confiança do mercado e que o setor apresenta um grau de otimismo em 

relação ao futuro. 

 

2.2.7 Forma Jurídica 

O empreendimento será constituído e caracterizado como Sociedade 

Limitada, uma vez que os sócios respondem limitadamente, de acordo com o capital 

subscrito de cada um, protegendo assim o patrimônio pessoal de cada um. 

Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital 

social de acordo com suas cotas. 

 

Tabela 1 – Composição Societária. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

2.2.8 Enquadramento Tributário 

Caracterizada como microempresa, a Lindagerie é instituída pelo regime 

tributário para pequenos negócios, o chamado Simples Nacional com redução da 

carga de impostos e com alíquota única (vide tabela no anexo 1) através do 

Documento de Arrecadação Simples - DAS. 

 

 

 

 

 

 

 

SÓCIOS PERCENTUAL CAPITAL

Elton Luiz Becker 25% 100.000 

Felipe Cortiano Zanlorenzi 25% 100.000 

Flávia Cristina Silva Cruz Zanlorenzi 25% 100.000 

Jhéssica Cruz Petranski Becker 25% 100.000 

TOTAL 100% 400.000 
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

3.1  DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Esse empreendimento visa compreender e atender as principais necessidades 

das mulheres no período gestacional e pós-gestacional a fim de torná-las cada vez 

mais motivadas a se sentirem bonitas e atraentes em qualquer fase da vida. 

Os principais produtos a serem comercializados serão calcinhas, sutiãs para 

amamentação e gestação, modeladores, pijamas e acessórios para gestantes em 

estado puerperal. Em todas as peças serão atribuídos toques sutis de sensualidade 

sem desconsiderar o conforto, visando priorizar insumos como a renda, os bordados 

e os tules. Os modeladores terão o sistema de compressão devidamente adequados 

às gestantes, discretas e confortáveis. 

O fator de comercialização é um dos pontos mais estratégicos, pois visa o 

atendimento interpessoal sem que haja um ponto comercial fixo, isto é, atenderemos 

os pedidos via web e as entregas serão acompanhadas por um dos profissionais a 

fim de personalizar o atendimento e obter maior proximidade com os clientes, além 

de oferecer serviços de trocas, quando necessário, de maneira mais rápida e 

eficiente e se houver dúvidas quanto aos produtos fornecidos, também serão 

sanados no mesmo momento. 

 

3.2  VISÃO 

 

Ser referência na comercialização de lingeries gestacionais e pós-gestacionais 

inspirando autoestima e confiança. 

 

3.3  MISSÃO 

 

Comercializar lingeries para gestantes e pós-gestantes de modo a oferecer 

conforto, beleza e sensualidade a fim de satisfazer os desejos da mulher, além de 

garantir a excelência na entrega conforme suas necessidades, maximizando valor 

aos clientes, equipe e sociedade. 
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3.4  VALORES 

 

 Empatia; 

 Ética; 

 Responsabilidade; 

 Pontualidade; 

 Integridade; 

 Respeito; 

 Sustentabilidade; 

 Comprometimento. 

 

3.5  ANÁLISES DE CENÁRIOS 

 

Para analisar o ambiente interno e externo, utilizamos a matriz SWOT a fim de 

identificar quais os pontos fortes e fracos do empreendimento e implantar Plano de 

Ação para cada aspecto estratégico. 

 

Quadro 2 – Matriz Swot. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

Conforto e sofisticação na mesma peça; Poucos fornecedores;

Investimentos iniciais realtivamente elevados;

Divulgação dos produtos e servidos ofertados.

Atendimento especializado para gestantes;

Peças diferenciadas e com preços competitivos.

Possibilidade de expansão para fabricação;

Ocupação em nicho inexistente.

Altos impostos e variação da inflação;

Excesso de concorrência indireta.

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS

IN
TE

R
N

O
EX

TE
R

N
O

FORÇAS: FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Comodidade de encontrar as principais peças do período 

gestacional no mesmo lugar;

Dependência de um único ou no máximo 2 (dois) 

fornecedores;
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As ações são planejadas conforme as especificações descritas na matriz 

SWOT acima.  

Para Potencialização dos Pontos Fortes: 

 Investimento tecnológico para melhorias nas peças ofertadas; 

 Diversificação de produtos; 

 Treinamento para especialização frente ao atendimento às gestantes. 

 

Para Recondução dos Pontos Fracos: 

 Potencializar área de compras em prol de novos fornecedores; 

 Ações de relacionamentos com os clientes a fim de demonstrar a 

diferenciação e foco do negócio que está voltado diretamente a eles; 

 Planejar relação oferta/demanda a fim de minimizar estoques e consequente 

investimento não utilizado. 

 

Para aproveitamento das oportunidades: 

 Elaborar novo Plano de Negócio para identificar a viabilidade de expansão 

(fabricação); 

 Analisar e identificar todos os pontos do nicho em que está inserido a fim de 

compreender futuros cenários ainda não explorados. 

 

Para proteção/adaptação contra as ameaças: 

 Contingenciar possíveis fornecedores em caso de indisponibilidade dos 

principais; 

 Potencializar investimentos com a marca através de propagandas e designs. 

 

 

3.6  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é identificar a viabilidade do negócio proposto, seus limites e 

perspectivas, visando priorizar os processos a serem aprimorados e, no entanto, 

propor melhorias. Para tanto, é preciso apontar os objetivos específicos a seguir: 
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 Compreender as necessidades do público alvo por intermédio da análise de 

perfil; 

 Analisar os fatores econômicos, sociais e financeiros que influenciam 

diretamente o negócio; 

 Identificar oportunidades e riscos do negócio; 

 Planejar e atuar contingencialmente para possíveis ameaças identificados ao 

longo do plano de negócios. 

 

3.7  PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

Um dos fatores abordados e que é considerado ponto negativo em nosso 

empreendimento é a falta de fornecedores habilitados conforme nossa proposta. 

Para tanto, buscaremos formar parcerias até mesmo com concorrências que além 

de comercializar, também fabricam produtos similares ao nossos, sem comprometer 

os aspectos diferenciadores que a Lindagerie pretende oferecer. 

Nosso foco para firmarmos parceria está na Amari Lingerie que, através de 

algumas pesquisas já identificamos que possui fabricação própria de suas lingeries, 

além de obter a mesma estratégia de inovação que nós. Com essa parceria, 

acreditamos assegurar qualidade e demais aspectos de conforto e beleza. 
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4. ANÁLISE DE MERCADO 

4.1  ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Atualmente, o mercado de lingerie está cada vez mais concorrido e exigindo aos 

novos entrantes, bastante assertividade nas ofertas dos produtos a fim de criar valor 

com os clientes e se destacar ante à concorrência direta ou indireta, pois com o 

mercado cada vez mais dinâmico é preciso nos ater aos mais diversos 

influenciadores do negócio. 

 

4.1.1 Concorrência Direta 

Nossa principal concorrente atua no mercado desde 2012 e está presente em 

várias regiões do país. Sua principal representatividade é localizada em Goiânia – 

GO via loja fixa.  

A Amari Lingerie atua na mesma linha estratégica que nosso empreendimento 

e é considerada um ícone de inovação no mercado em que atua. Além de ser uma 

fonte de inspiração para nós. 

 

4.1.2 Concorrência Indireta 

Há várias empresas na cidade de Curitiba e região metropolitana que atuam 

com o comércio de lingeries e possuem seus mix de produtos alguns itens voltados 

para gestantes, sem que haja maior enfoque nesse público, e desta forma, são 

considerados nossos concorrentes indiretos, pois afetam de forma significativa 

nosso negócio.  Vide abaixo algumas dessas empresas: 

 

 Barriguinha de Luxo: Comercializa roupas para gestantes e algumas peças de 

lingeries fornecidas pela Amari Lingerie. Atua no bairro Juvevê em Curitiba; 

 Mater Woman: Comercializa roupas para gestantes e algumas peças de 

lingeries. Atua com vendas web e possui um blog de relacionamento. 

 Jogê: Comercializa lingerie com um alinha especifica voltada para as 

gestantes. Atua em diversos Shopping Centers e vendas web. 

 Loungerie: Comercializa lingerie com um alinha especifica voltada para as 

gestantes. Atua em Shopping Centers e vendas web. 
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4.2  IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO  

 

Na apuração de resultados, frente à pesquisa realizada em campo a fim de nos 

orientarmos, desatacamos 5 (cinco) das 10 (dez) questões aplicadas em campo. 

A segunda questão, conforme demonstrado no gráfico 1, abordou as exigências 

que mais se enquadravam com nosso público alvo frente ao conforto, beleza e 

peças tradicionais. Obteve-se 75,76% das respostas a alternativa em que trazia 

peças confortáveis, bonitas, de cores variadas e que trouxesse sensação de 

sensualidade e beleza. 

 

Gráfico 1 – Percentuais Correspondentes ao questionário. (Questão 2). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

A questão de número 4 (quatro), demonstrada no gráfico 2, diz respeito a 

possibilidade da entrega de mercadorias ser personalizada por intermédio de uma 

consultora da loja a fim de facilitarmos a relação com nossas clientes sem que isso 

fosse considerado invasivo ou inapropriado. E, obtivemos com maior resposta a 

75,76

15,15

9,09

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Peças confortáveis, bonitas, de cores variadas e
que lhe trouxesse sensação de sensualidade e

beleza

Peças confortáveis apenas.

Peças confortáveis, nas cores tradicionais de
gestantes (Bege, Branco e Preto)

P2 Ao comprar peças voltadas para gestantes, você gostaria 
de encontrar:
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alternativa de aceitação, pois facilitaria eventuais trocas e dúvidas referente a peça. 

Essa questão obteve 75,76% das respostas 

 

Gráfico 2 – Percentuais Correspondentes ao questionário. (Questão 4). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

A quinta questão refere-se ao grau de dificuldade de nossas clientes em 

encontrar peças mais sofisticadas e adequadas frente as oscilações do corpo das 

gestantes e lactantes e a alternativa com maior índice, equivalente à 84,85%, 

conforme gráfico 3, foi que até encontra, com preços altos e com pouca variedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,76

9,09

15,15

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Sim, pois facilitaria eventuais trocas e dúvidas
referente a peça.

Não, pois normalmente minhas compras são
assertivas.

Indiferente

P4 Sentiria diferença ao adquirir produtos pela internet e a entrega 
fosse realizada por uma consultora da loja?
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Gráfico 3 – Percentuais Correspondentes ao questionário. (Questão 5). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

A questão de número 07 (sete) reflete o sentimento de ser presentada com 

uma peça de lingerie gestacional com toque de beleza e sensualidade. Obrteve-se, 

portanto, com 81,82% das respostas, conforme demonstrado no gráfico 4, a questão 

que corresponde ao status de “muito contente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,12

84,85

3,03

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Não encontra

Até encontra, com preços altos e pouca variedade

Encontra com facilidade

P5 Qual o grau de dificuldade em encontrar peças mais sofisticadas, 
com cores variadas e que se adeque às oscilações do corpo das 

gestantes e lactantes?
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Gráfico 4 – Percentuais Correspondentes ao questionário. (Questão 7). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

A decima questão, demonstrada no gráfico 5, reflete à baixa auto-estima das 

mulheres no período gestacional e se através de nossas peças seria possível 

melhorar a tais sentimentos e até mesmo evitar essas causas. Com 78,79% das 

respostas, peças íntimas sempre colaboram com o aspecto sensual da mulher 

independente de seu período/ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,82

15,15

3,03

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Muito contente

Pouco contente

Não gostaria

P7 Se sentiria contente em ser presenteada por seu (a) companheiro (a) 
com peças de lingerie gestacional com um toque de beleza e 

sensualidade?
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Gráfico 5 – Percentuais Correspondentes ao questionário. (Questão 10). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,79

12,12

9,09

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Sim. Pois peças íntimas sempre colaboram para o
aspecto sensual da mulher, além de que, toda

mulher deve se sentir linda independente de seu
período/ciclo de vida

Não. Auto Estima não está vinculado com se sentir
atraente ou ao uso de lingeries e/ou peças mais

atraentes

Indiferente

P10 Há muitas mulheres que sofrem por baixa auto-estima no período 
gestacional. Acha que adquirindo peças de lingeries, pijamas e camisolas não 

convencionais, voltadas para a beleza e sensualidade da mulher ajudaria 
nesse momento?
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5.  PLANEJAMENTO DE MARKETING 

5.1  COMUNICAÇÃO COM O MERCADO 

 

Por intermédio de nossa Logomarca e demais divulgações via web site, redes 

sociais e demais ferramentas, acreditamos que a comunicação junto ao mercado 

nos traga grandes parcerias e facilidade em atender melhor nossos clientes. 

Através da marca, registramos nosso comprometimento junto a sociedade e 

demais stakeholders além de facilitar a identificação direta conosco e agregação de 

valor. 

Para os investimentos iniciais em marketing institucional, disponibilizaremos 

cerca de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para fins de criação e desenvolvimento da 

logomarca, site, cartões de visita, redes sociais, etc. 

 

5.1.1 Ferramentas de Comunicação 

Por intermédio das redes sociais, que atualmente são grandes aliados para 

comercialização e comunicação com o público, iremos realizar demonstrações das 

peças, negociações e pós-vendas. Tudo através de contas específicas da Lindagerie 

no Facebook, website e até mesmo WhatsApp. 

Para que possamos demonstrar graficamente nosso conceito, a logomarca 

Lindagerie possui traços delicados e marcantes a fim de associarmos a ideia do 

empreendimento em conformidade com o que oferecemos, além de facilitar a 

identificação e relacionamento com nosso público alvo. Portanto, é a forma de nos 

comunicarmos diretamente com nossos clientes através da imagem de nossa marca. 

 

Figura 1 – Logomarca Lindagerie. 

 

Fonte: A Autora (2016). 
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5.1.2 Composto de Marketing 

Para definirmos os segmentos que resultam o negócio, é preciso deliberar o 

que é chamado de 4 P’s, aprimorando e definindo o Produto a ser comercializado, a 

Proposta de valor a ser apresentada, o local (Praça/Distribuição) em que o cliente irá 

encontrar o produto/serviço com a descrição do diferencial e a Promoção 

(comunicação) a fim de influenciar na escolha por nossos produtos. 

 

Figura 2 – Composto de Marketing. 

 

Fonte: A Autora (2016). 
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5.2  PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

Visando facilitar a escolha e locomoção do nosso público alvo, iremos dispor 

inicialmente de vendas virtuais, pelo site da loja, redes sociais, etc. Iremos atender 

Curitiba e região metropolitana nos primeiros momentos. 

Nossa ideia é que haja a maior proximidade possível com nosso público alvo de 

modo que possamos atendê-los pelas mídias sociais e garantir facilidade nas 

escolhas das peças através da disponibilidade às clientes que desejarem, das 

consultoras para atendimento nas entregas dos produtos. 

 

5.2.1 Fluxograma 

Para facilitar a compreensão de nosso processo frente aos pedidos, 

elaboramos um fluxograma para demonstração do processo de comercialização da 

Lindagerie.  

O fluxograma simplifica a visualização do processo e adere a situações 

contingenciais quando se há dúvidas e/ou equívocos nos pedidos. 
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Figura 3 – Fluxograma: Processo de Comercialização. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

Cliente realiza 
compras web.

Recebemos o pedido e 
separamos os produtos com 

tamanhos e cores adcionais ao 
escolhido.

Um dos profissionais 
Lindagerie realiza a entrega e 

verifica a possibilidade de 

Troca
? 

Verifica 
Estoque

OK?

Sim

Não

Sim

Não

Emite NF

Efetua pedido 
junto aos 

fornecedores

Efetua 
troca

Emite NF

Recebe 
mercadoria 

Ínicio

Fim
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5.3  DIFERENCIAÇÃO 

 

Além de fornecer produtos funcionais, temos como principal objetivo colaborar 

para que o período gestacional da mulher seja uma oportunidade de 

compreendermos os desafios e as mudanças do corpo. É tornar esses desafios 

prazerosos e enriquecer a autoestima da mulher. 

Nossas peças serão planejadas adequadamente às gestantes e suas 

particularidades. É garantir qualidade e sofisticação, além de envolver beleza e 

sensibilidade em cada peça de maternidade. 

O ato de acompanhar, por intermédio de nossas consultoras, a entrega das 

peças auxiliando a escolha do tamanho mais adequado, sanar dúvidas e envolver 

cada vez mais a relação entre a Lindagerie e as gestantes. 

 

5.4  DISTRIBUIÇÃO 

 

Para realizarmos as entregas de mercadorias, faremos aquisição de dois 

veículos e a distribuição acontecerá por nossas consultoras devidamente treinadas e 

aptas para a função. 

O planejamento das rotas acontecerá toda sexta para que ocorram a distribuição 

a partir da próxima semana, coerentemente em concordância com as demandas, 

disponibilidade de estoque e data do pedido. 

O prazo estipulado para entregas a contar da data do pedido deverá acontecer 

num prazo máximo de 7 (sete) dias e se houver necessidade de trocas, contar-se-á 

mais 7 (sete) dias, esse critério faz-se necessário para que possamos estabelecer 

uniformidade e contingencia junto aos fornecedores e minimizar possíveis gargalos. 
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6.  PLANO FINANCEIRO 

 

O recurso inicial para abertura do empreendimento é formato e integralizado 

pelo capital próprio dos sócios no valor de R$ 400.000 (quatrocentos mil reais) 

conforme descrito na tabela 2 abaixo.  

 

Tabela 2 – Origens de Recursos. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

Os investimentos iniciais estão descritos na tabela 3, considerando os valores 

com imobilizado, investimentos com marketing, capital de giro, entre outros. 

 

Tabela 3 – Investimentos Iniciais. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

Para cálculo de depreciação serão considerados 20% para cálculo da 

categoria de computadores e periféricos e 10% para móveis e utensílios. O cálculo 

para depreciação anual esta descrita na tabela 4 abaixo. 

 

 

 

Valor Total Recursos Próprios (%) Recursos Terceiros (%)

400.000                        100% 0%

Origem dos Recursos

DESCRIÇÃO VALOR

1. Estudo de Mercado 200                

2. Registro de Marcas e Patentes 2.089            

3. Honorários 1.000            

4. Registro da Empresa 86                  

5. Computadores e Perifericos 4.000            

6. Móveis / Utensílios 6.000            

7. Capital de Giro 336.625       

8. Marketing 50.000          

TOTAL 400.000       

Investimentos Iniciais 
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Tabela 4 – Depreciações. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

Serão analisados três cenários: Provável, Otimista e Pessimistas. Para todos 

os cenários a serem analisados, serão considerados os mesmos valores de 

investimentos iniciais acima mencionados e os valoreis inerentes às despesas gerais 

conforme descritos na tabela 5. 

As receitas de vendas serão projetadas para 5 anos, considerando um 

aumento de 15% do primeiro para segundo ano, 20% do segundo para o terceiro 

ano, 30% do terceiro para o quarto ano e 40% do quarto para o quinto ano. Todos os 

percentuais de aumento serão considerados para os três cenários. 

 

Tabela 5 – Descritivos de Despesas. 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

DESCRIÇÃO IMOBILIZADO VALOR

5. Computadores e Periféricos 4.000               160          

6. Móveis / Utensílios 6.000               60             

TOTAL 220          

Depreciação Anual

DESCRIÇÃO VALOR

1. Salários e Encargos -                

2. Pró-labore 45.760          

3. Despesas Diversas (Telefone, aluguel de Equipamentos, etc.)** 33.000          

4. Materiais Diversos 3.600            

5. Manutenção e Conservação 6.000            

6. Seguros 1.300            

TOTAL 89.660          

3. Despesas diversas:

Aluguel sala Comercial 1.200            

Combo telefone 250                

Aluguel Veículo (Localiza) 1.300            

Total 2.750            

Total Ano 33.000          

Despesas Anuais
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6.1  CENÁRIO PROVÁVEL 

 

Para o cenário provável foram considerados uma receita anual de R$ 678.720 

(seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte reais) com uma média de 14.160 

(quatorze mil, cento e sessenta) peças ao mês, nas mais diversas variações entre 

calcinhas, sutiãs, pijamas, camisolas, cintas modeladoras, etc. Vide na tabela 6 o 

descritivo de vendas para o primeiro ano e a projeção para os próximos 5 (cinco) 

anos. 

 

Tabela 6 – Receitas de Vendas (Cenário Provável). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

No demonstrativo de resultado (DRE) disposto na tabela 7, é possível 

visualizar o saldo e o fluxo de caixa disponível para cálculos de indicadores de 

desempenho e análise econômica. 

 

Tabela 7 – Demonstrativo de Resultados – DRE (Cenário Provável). 

 

Fonte: A Autora (2016). 

 

Para este cenário, o retorno de investimento, Payback, é de 2 anos e 10 

meses. Considerando o valor de investimento, podemos considerar esse resultado 

um período curto e viável. 

Projeção_Aumento de Vendas 15% 20% 30% 40%

Receitas_Custos_ Anuais ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1. Receita de vendas 678.720       780.528       936.634                1.217.624        1.704.673        

2. Média R$ das peças anual/custo de vendas 407.232       468.317       561.980                730.574           1.022.804        

3. Embalagem 21.240          24.426          29.311                  38.105              53.346              

Custo Total 428.472       492.743       591.291                768.679           1.076.150        

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

RECEITA DE VENDAS -                678.720           780.528       936.634       1.217.624        1.704.673        

(-) Custos de Vendas -                428.472           492.743       591.291       768.679           1.076.150        

(-) Despesas Gerais -                89.660              89.660          89.660          89.660              89.660              

(-) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(=) RESULTADO OPERACIONAL -                160.368           197.905       255.462       359.065           538.643           

(-) Imposto (DAS) -                51.175              59.320          77.553          101.793           155.466           

(=) LUCRO LÍQUIDO -                109.193           138.585       177.909       257.272           383.177           

(+) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(-) Desembolso de Capital 400.000-       -                    -                -                -                    -                    

FLUXO DE CAIXA 400.000-       109.413           138.805       178.129       257.492           383.397           
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Tabela 8 – Indicadores de Desempenho – PAYBACK (Cenário Provável). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

Considerando uma taxa SELIC de 13,9% para taxa mínima de atratividade – 

TMA, o VPL deste canário é de R$ 276.594 (duzentos e setenta e seis mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais). Vide memória de cálculo na tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9 – Indicadores de Desempenho – VPL (Cenário Provável). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) para este cenário é de 34%, percentual este, 

maior que a taxa mínima de referência para este estudo, o que analiticamente torna 

tal projeto viável. 

 

 

 

ANO FLC SALDO

0 400.000-       400.000-       

1 109.413       290.587-       

2 138.805       151.782-       

3 178.129       26.347          

4 257.492       283.838       

5 383.397       667.235       

2 ANOS

10 MESES

 PAYBACK

PAYBACK

ANO FLC

0 400.000-         

1 109.413         

2 138.805         

3 178.129         

4 257.492         

5 383.397         

TMA 13,9%

VPL 276.594         

Valor Presente Líquido (VPL)
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Tabela 10 – Indicadores de Desempenho – TIR (Cenário Provável). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

6.2  CENÁRIO OTIMISTA 

 

Com o intuito de maximizar o estudo de viabilidade do negócio, projetamos o 

cenário otimista considerando um aumento de 30% na receita em comparação aos 

valores do cenário provável conforme demonstrado na tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 – Receitas de Vendas – (Cenário Otimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

O demonstrativo de resultados (DRE) desse cenário, é demonstrado na tabela 

12 abaixo juntamente com os saldos disponíveis de fluxo de caixa que servirão como 

base para análise de viabilidade nesse cenário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO FLC

0 400.000-       

1 109.413       

2 138.805       

3 178.129       

4 257.492       

5 383.397       

TIR 34%

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Projeção_Aumento de Vendas 15% 20% 30% 40%

Receitas_Custos_ Anuais ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1. Receita de vendas 882.336       1.014.686    1.217.624            1.582.911        2.216.075        

2. Média R$ das peças anual/custo de vendas 529.402       608.812       730.574                949.746           1.329.645        

3. Embalagem 27.612          31.754          38.105                  49.536              69.350              

Custo Total 557.014       640.566       768.679                999.282           1.398.995        
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Tabela 12 – Demonstrativos de Resultados – DRE (Cenário Otimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

O retorno de investimento, Payback, para este cenário é de 2 anos e 1 mês. 

Período curto considerando o valor de investimento inicial e ainda mais positivo 

comparado com o cenário provável anterior. 

 

Tabela 13 – Indicadores de Desempenho – PAYBACK (Cenário Otimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

O valor presente líquido (VPL) deste projeto é positivo em R$ 547.718 

(quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezoito reais) considerando uma 

taxa SELIC de 13,9% para taxa mínima de atratividade – TMA, demonstrativo de 

cálculo na tabela 14. 

 

 

 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

RECEITA DE VENDAS -                882.336           1.014.686    1.217.624    1.582.911        2.216.075        

(-) Custos de Vendas -                557.014           640.566       768.679       999.282           1.398.995        

(-) Despesas Gerais -                89.660              89.660          89.660          89.660              89.660              

(-) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(=) RESULTADO OPERACIONAL -                235.442           284.241       359.065       493.748           727.200           

(-) Imposto (DAS) -                67.058              84.016          101.793       142.937           224.488           

(=) LUCRO LÍQUIDO -                168.385           200.225       257.272       350.812           502.711           

(+) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(-) Desembolso de Capital 400.000-       -                    -                -                -                    -                    

FLUXO DE CAIXA 400.000-       168.605           200.445       257.492       351.032           502.931           

ANO FLC SALDO

0 400.000-       400.000-       

1 168.605       231.395-       

2 200.445       30.950-          

3 257.492       226.541       

4 351.032       577.573       

5 502.931       1.080.504    

2 ANOS

1 MESES

 PAYBACK

PAYBACK



36 

 

Tabela 14 – Indicadores de Desempenho – VPL (Cenário Otimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) para este cenário é de 52%, percentual este, 

maior que a taxa mínima de referência para este estudo e maior em comparação ao 

cenário anterior. 

 

Tabela 15 – Indicadores de Desempenho – TIR (Plano Otimista) 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

6.3  CENÁRIO PESSIMISTA 

 

Para considerarmos um cenário pessimista, obtivemos como análise uma 

diminuição de 20% na receita de vendas em comparação ao cenário provável a fim 

de analisarmos a real viabilidade do empreendimento.  

 

 

 

ANO FLC

0 400.000-         

1 168.605         

2 200.445         

3 257.492         

4 351.032         

5 502.931         

TMA 13,9%

VPL 547.718         

Valor Presente Líquido (VPL)

ANO FLC

0 400.000-       

1 168.605       

2 200.445       

3 257.492       

4 351.032       

5 502.931       

TIR 52%

Taxa Interna de Retorno (TIR)
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Tabela 16 – Receitas de Vendas (Cenário Pessimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

O demonstrativo de resultados (DRE) desse cenário está descrito na tabela 17 

a fim de demonstrar os impactos da queda na receita de vendas com os saldos 

disponíveis de fluxo de caixa que servirão como base para os cálculos dos 

indicadores de desempenho. 

 

Tabela 17 – Demonstrativos de Resultados – DRE (Cenário Pessimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

O retorno de investimento, Payback, para este cenário é de 3 anos e 7 meses. 

Período maior que os cenários anteriores e ainda assim, considerado bom devido ao 

investimento inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção_Aumento de Vendas 15% 20% 30% 40%

Receitas_Custos_ Anuais ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1. Receita de vendas 542.976       624.422       749.307                974.099           1.363.739        

2. Média R$ das peças anual/custo de vendas 325.786       374.653       449.584                584.459           818.243           

3. Embalagem 16.992          19.541          23.449                  30.484              42.677              

Custo Total 342.778       394.194       473.033                614.943           860.920           

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

RECEITA DE VENDAS -                542.976           624.422       749.307       974.099           1.363.739        

(-) Custos de Vendas -                342.778           394.194       473.033       614.943           860.920           

(-) Despesas Gerais -                89.660              89.660          89.660          89.660              89.660              

(-) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(=) RESULTADO OPERACIONAL -                110.318           140.348       186.394       269.276           412.938           

(-) Imposto (DAS) -                40.940              47.081          56.947          80.655              115.236           

(=) LUCRO LÍQUIDO -                69.378              93.267          129.446       188.621           297.702           

(+) Depreciação -                220                    220                220                220                    220                    

(-) Desembolso de Capital 400.000-       -                    -                -                -                    -                    

FLUXO DE CAIXA 400.000-       69.598              93.487          129.666       188.841           297.922           
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Tabela 18 – Indicadores de Desempenho – PAYBACK (Cenário Pessimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

Ainda que seja um cenário pessimista, com quedas na receita de vendas, o 

valor presente líquido (VPL) deste projeto é positivo em R$ 88.532 (oitenta e oito mil, 

quinhentos e trinta e dois reais) considerando uma taxa SELIC de 13,9% para taxa 

mínima de atratividade – TMA. 

 

Tabela 19 – Indicadores de Desempenho – VPL (Cenário Pessimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) para este cenário é de 21%, percentual este, 

maior que a taxa mínima de referência para este estudo. Mesmo com plano 

pessimista, o empreendimento é considerado viável. 

 

 

ANO FLC SALDO

0 400.000-       400.000-       

1 69.598          330.402-       

2 93.487          236.915-       

3 129.666       107.249-       

4 188.841       81.592          

5 297.922       379.514       

3 ANOS

7 MESES

PAYBACK

PAYBACK

ANO FLC

0 400.000-         

1 69.598            

2 93.487            

3 129.666         

4 188.841         

5 297.922         

TMA 13,9%

VPL 88.532            

Valor Presente Líquido (VPL)
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Tabela 20 – Indicadores de Desempenho – TIR (Cenário Pessimista). 

 

Fonte: A Autora (2016) 

 

 

 

  

ANO FLC

0 400.000-       

1 69.598          

2 93.487          

3 129.666       

4 188.841       

5 297.922       

TIR 21%

Taxa Interna de Retorno (TIR)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das demonstrações financeiras, análises de performance 

apresentadas nos cenários e os impactos mercadológicos analisados através dos 

estudos econômicos e sociais, é possível perceber a viabilidade do 

empreendimento. Planejamento e elaboração de estudos dos concorrentes, plano de 

marketing e análise de mercado são itens para a construção da viabilidade do 

projeto a ser executado.  

Todos os indicadores do plano de negócios apresentados, possuem seu grau 

de relevância perante a tomada de decisão e são muito positivos para implantação e 

adaptação frente as exigências mercadológicas e aquisição cada vez maior de um 

espaço mais abrangente no mercado estabelecido. 

Sua viabilidade consiste em uma análise sistêmica do negócio, desde a definição 

dos aspectos jurídicos, análise econômica frente à oferta e demanda dos produtos e 

serviços a serem ofertados até sua viabilidade financeira. 

Todos os indicadores são plausíveis e motivacionais para implantação desse 

negócio, tornando-o válido para competir no mercado atual e possivelmente 

incentivar para melhorias futuras, como por exemplo, analisar a viabilidade de 

fabricação própria e/ou abertura de pontos estratégicos para vendas além das 

rendes sociais. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabela Simples Nacional. 

Anexo 2. Questionário - Pesquisa Mercadológica. 

 

 

 


