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RESUMO
Este plano de negócios visa colocar no mercado um serviço de assinatura floral a ser
contratado via e-commerce. A pretensão é oferecer um produto de qualidade com o atrativo da
beleza, promovendo encantamento e transmitindo bom gosto, a fim de tornar os ambientes mais
agradáveis. Por esse motivo, serviço e produto serão analisados criteriosamente, para que os
clientes fiquem verdadeiramente satisfeitos. O projeto será iniciado com cautela, considerando
os reflexos da recente crise econômica presente no país. Desse modo, com o objetivo de validar
a ideia e o produto e perceber a aceitação no mercado, nos primeiros meses, a empresa
funcionará como um teste. O empreendimento receberá recursos das próprias autoras e será
instalado na residência de uma delas, e os profissionais envolvidos serão: florista, gestores
administrativo e financeiro e especialista em mídias digitais. Quanto à assinatura floral, esta
poderá ser contratada apenas digitalmente, por meio de site próprio da marca, fácil de navegar
e com diversificadas informações, design clean e sofisticado. As entregas dos produtos, por sua
vez, serão feitas por empresa terceirizada e custeadas pelo cliente. O maior investimento será
em marketing, e a principal ferramenta para divulgação do produto, as redes sociais. Analisando
o mercado, observou-se que cinco floriculturas oferecem o serviço de assinatura floral, porém
nenhuma possui e-commerce, sendo este o grande diferencial desta proposta. Portanto, objetivase divulgar que a assinatura floral pode ser adquirida de maneira rápida, fácil e descomplicada.
Nesse sentido, este plano demonstra que o negócio vai inovar o mercado de assinaturas florais,
considerando a facilidade e a praticidade do serviço e-commerce.

Palavras-chave: Assinatura floral. E-commerce. Marketing. Mídias digitais. Inovação.
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ABSTRACT
This business plan aims to market a floral signature service to be contracted via ecommerce. The aim is to offer a quality product with the attractiveness of beauty, promoting
enchantment and transmitting good taste, in order to make the environments more pleasant. For
this reason, service and product will be carefully analyzed so that customers are truly satisfied.
The project will be started with caution, considering the reflexes of the recent economic crisis
present in the country. Thus, in order to validate the idea and the product and realize market
acceptance, in the first months, the company will function as a test. The project will be funded
by the authors themselves and will be installed in the residence of one of them, and the
professionals involved will be: florist, administrative and financial managers and specialist in
digital media. As for the floral signature, it can be contracted only digitally through its own
website, easy to navigate and with diverse information, clean and sophisticated design. The
deliveries of the products, in turn, will be made by a third party and costed by the customer.
The biggest investment will be in marketing, and the main tool for product promotion, social
networks. Analyzing the market, it was observed that five florists offer the floral signature
service, but none has e-commerce, which is the great differential of this proposal. Therefore, it
is intended to disclose that the floral signature can be acquired quickly, easily and
uncomplicated. In this sense, this plan demonstrates that the business will innovate the floral
signature market, considering the ease and practicality of the e-commerce service.

Keywords: Floral signature. E-commerce. Marketing. Digital media. Innovation.
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1

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano de negócios para um e-

commerce de assinatura floral na cidade de Curitiba, no estado do Paraná.
A escolha por e-commerce no segmento da floricultura se justifica por combinar, de um
lado, a linguagem moderna das transações comerciais e, de outro, um dos principais segmentos
do agronegócio no Brasil.
O e-commerce possui vantagens interessantes para a rotina de funcionamento de uma
empresa e permite ao grupo promover o lançamento da marca com menor custo de instalação
comparado à loja física. No primeiro estágio da empresa, seria possível desenvolver e divulgar
a ideia do produto e do serviço com forte investimento em marketing, sem realizar gastos com
instalação de lojas físicas, reduzindo também os custos com vendedoras.
Embora os gastos com marketing sejam mais significativos, cria-se a possibilidade de
fazer com que uma nova marca se destaque no mercado por meio do mundo digital, viabilizando
constante divulgação do produto e do serviço.
A escolha pelo segmento da floricultura está relacionada ao apelo emocional, à melhora
da qualidade de vida das pessoas, tendo em vista que a tendência da Era Digital é criar
distanciamento entre as pessoas e a natureza. Um arranjo de flores por perto, por exemplo, mais
do que encantar os olhos, pode promover a sensibilidade e a percepção do que é naturalmente
belo.
Ao se estruturar um plano de negócios para comercializar assinatura floral, busca-se
levar a beleza das flores para tornar os ambientes comerciais menos áridos, mais leves e
agradáveis. A sensação de bem-estar e de contentamento proporcionada por um arranjo floral
harmonioso ou por um simples vaso de planta verde pode influenciar, sutil e silenciosamente,
a rotina das pessoas, criando ambientes mais aprazíveis ao espírito.
Além disso, segundo dados recentes publicados no site portaldoagronegocio.com.br, o
Brasil ocupa o oitavo lugar entre os maiores produtores de plantas ornamentais do mundo, e
existe uma tendência atual de crescimento de 12% na produção de plantas verdes em vasos, de
7% para as plantas com flores, também em vasos, de 4% para jardinagem e de 2% para flores
de corte1. Ou seja, o mercado da floricultura está em plena atividade, apesar da crise em outros
setores.

1

Disponível em: <https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mercado-de-flores-do-brasil-comemorachegada-da-primavera-com-previsao-de-7-de-crescimento>. Acesso em: 15out. 2019.
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A assinatura floral consiste em um serviço por meio do qual o cliente pode contratar
pela internet e receber arranjos de flores em casa e/ou em seu estabelecimento comercial a cada
intervalo de 7 ou 15 dias, ou até mesmo uma vez por mês.
A ideia é trazer comodidade e satisfação ao cliente. Para isso, basta ele acessar a
plataforma on-line, escolher a forma de contratação do serviço (semanal ou quinzenal), optar
pelo estilo (clássico ou moderno) e pelo tamanho do arranjo. Depois disso, passará a receber as
melhores surpresas que as flores podem proporcionar, sempre com a garantia de qualidade no
serviço e nos produtos.
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2

REVISÃO TEÓRICA
O plano de negócios é considerado a porta de entrada de uma empresa no planejamento

estratégico, sendo vital para todos os tipos de empresas, inclusive as de pequeno porte. Escrever
um plano de negócios agrega benefícios ao empreendimento, demarcando a linha central de
atuação da empresa, com foco no futuro, avaliando-se os riscos e oportunidades, esclarecendo
ideias e servindo como guia na tomada de decisões (BIAGIO; BATOCCHIO, 2012).
Com o plano de negócios, é possível avaliar a empresa em todas as suas nuances, como
identificar pontos fortes e fracos, conhecer suas vantagens competitivas e contrapô-las às da
concorrência, planejar e implantar estratégias de marketing, estabelecer metas, avaliar o
desempenho financeiro e as perspectivas de retorno. Enfim, pode ser utilizado como meio de
visualizar os fatores críticos da empresa (Ibidem, 2012).
Um plano de negócios é um documento que descreve os objetivos de um negócio e os
passos que devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e
as incertezas; permite identificar e restringir erros, no papel, em vez de cometê-los no mercado.
O plano possibilita visualizar de maneira mais clara a viabilidade da ideia, buscar informações
mais detalhadas a respeito do ramo e dos produtos que pretende oferecer, dos clientes, dos
fornecedores, dos concorrentes e, principalmente, analisar os pontos fortes e fracos do negócio
(SEBRAE, 2013).
A primeira parte é o sumário executivo. Trata-se de um resumo do plano de negócio
contendo os aspectos mais importantes, tais como: pontos principais, dados dos
empreendedores e do empreendimento, missão da empresa, setores de atividade, forma jurídica,
enquadramento tributário, capital social, fonte de recursos. Concluído o sumário executivo,
inicia-se a análise de mercado. Para isso, o primeiro passo é o estudo dos clientes, uma das
etapas mais importantes do plano. Identifica-se, primeiramente, as características gerais, depois,
os interesses e comportamentos, em seguida, o que leva essas pessoas a comprar e, por último,
a localização delas (Ibidem).
Em um segundo momento, é aconselhado fazer o estudo dos concorrentes,
identificando-os e examinando as boas práticas e as deficiências deles. Nesse passo, sugere-se
fazer comparações entre o negócio que está sendo criado e a concorrência, enumerando os
pontos fortes e fracos referentes à qualidade de material, ao preço, à localização, às condições
de pagamento, ao atendimento, às garantias, entre outros (Ibidem).
A terceira etapa, por sua vez, é o estudo de fornecedores. O mercado de fornecedores
abrange todas as pessoas e empresas que fornecerão matéria-prima e equipamento necessários
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para a fabricação do bem ou serviço. A sugestão é manter um cadastro atualizado desses
fornecedores e realizar pesquisas de preço, de qualidade, de condições de pagamento e de prazo
de entrega (Ibidem).
Encerrado esse estágio, o plano de marketing é o próximo passo. Nele, é preciso
descrever os produtos, especificando detalhes, como tamanho, modelo, cor, embalagem, marca.
A apresentação de fotografia dessas características pode servir como apoio. Nessa etapa, devese determinar o preço, considerando os custos e o retorno desejado, e estabelecer estratégias
promocionais, determinando a forma de divulgação dos produtos – catálogos, panfletos, jornais,
internet. Além disso, é necessário criar uma marca (nome e logotipo), preferencialmente algo
que seja fácil de se pronunciar e de se memorizar, pois isso contribuirá para o sucesso do
empreendimento. Em seguida, deve-se apurar a estrutura de comercialização, isto é, os canais
de distribuição dos produtos – vendedores, representantes, telefone etc. Por fim, é preciso
identificar a melhor localização para a instalação do negócio e justificar os motivos da escolha
(Ibidem).
O plano operacional inicia-se com a definição da distribuição dos setores físicos da
empresa, ou seja, o arranjo físico ou layout. Um bom layout traz benefícios, como aumento de
produtividade, diminuição de desperdícios, facilidade na localização dos produtos pelos
clientes e melhoria na comunicação entre os setores. O segundo passo dessa etapa é estimar a
capacidade produtiva/comercial, isto é, o quanto pode ser produzido com a estrutura existente,
a capacidade máxima de produção e a comercialização e volume, levando-se em conta também
a sazonalidade. Em seguida, deve-se registrar como efetivamente serão desempenhadas as
atividades, etapa por etapa, fabricação, venda, prestação de serviços e até as rotinas
administrativas, identificando os trabalhos que serão realizados e os responsáveis envolvidos,
bem como os materiais e equipamentos necessários. Por último, é necessário fazer a projeção
do pessoal necessário para o funcionamento do negócio, desde sócios a contratados (Ibidem).
Já no plano financeiro, deve-se constar o investimento total de recursos investidos,
composto por: fixos, capital de giro e pré-operacionais. A estimativa dos investimentos fixos
corresponde a todos os bens (equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas e
veículos) que devem ser comprados para que o negócio funcione de maneira apropriada. O
capital de giro é o montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa,
compreendendo a compra de matérias-primas ou de mercadorias (estoque inicial),
financiamento das vendas e o pagamento das despesas. O caixa mínimo representa o valor em
dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as contas a receber
de clientes entrem no caixa. Os investimentos pré-operacionais compreendem os gastos
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realizados antes do início das atividades da empresa, tais como despesas com reformas ou taxas
de registro da empresa. Após isso, deve-se proceder às seguintes estimativas: do faturamento
mensal da empresa; do custo unitário de matéria-prima, dos materiais diretos e de
terceirizações; dos custos da comercialização; dos custos com mão de obra; dos custos com
depreciação; e dos custos fixos operacionais mensais. Reunidas todas essas informações, por
meio do demonstrativo de resultados, é possível prever o resultado da empresa, se esta irá operar
com lucro ou prejuízo. Por fim, é necessário encontrar os indicadores de viabilidade do negócio:
ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento (Ibidem).
Neste plano de negócios, foram utilizadas no planejamento financeiro as seguintes
ferramentas:
a) Fluxo de caixa: apresentação de como e de quando ocorrerão as entradas e saídas de
caixa, demonstrando a movimentação financeira da organização;
b) Demonstrativo de resultados projetados: demonstração do faturamento da empresa,
do custo do produto vendido e de todas as demais despesas e do resultado obtido,
devendo ser projetado para quantificar os resultados esperados;
c) Payback estimado: indicação do tempo necessário para recuperar o investimento
inicial.
Após a conclusão do plano de negócios, o objetivo é fazer uma simulação de valores
e de situações diversas para a empresa, contendo cenários em que o negócio obtenha resultados
pessimistas ou otimistas e, com base nisso, traçar planos para evitar e prevenir as adversidades
ou potencializar situações favoráveis. A dica dos especialistas é sempre ter um “plano B”.
Em suma, o plano de negócios ajuda a focalizar as ideias e a demonstrar a viabilidade
do negócio, servindo para definir a postura presente do empreendimento, bem como visualizar
seu funcionamento no futuro. Consagra-se como uma forte fonte de comunicação da empresa,
pois nele encontram-se definidos os propósitos, as estratégias competitivas, as competências e
administração do pessoal, servido de base para tomada de decisões (BIAGIO; BATOCCHIO,
2012)
Traçado o plano de negócios, existem ferramentas que auxiliam na análise estratégica
do negócio, bem como na metodologia que possibilita a estruturação do modelo do negócio.
Em especial, duas serão tratadas: o Business Model Generation (Canvas) e a Matriz SWOT.
2.1

MATRIZ SWOT
A análise SWOT é uma ferramenta que busca identificar as principais forças e

fraquezas do negócio, as oportunidades e as ameaças do mercado. Uma vez identificadas essas
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vertentes, pode-se obter a matriz, a qual orienta a análise da situação atual do negócio. A
principal característica dessa ferramenta é proporcionar a visualização de fatores intangíveis,
que tomam por base potenciais futuros.
Na elaboração dessa matriz, deve-se, primeiramente, separar os pontos fortes
identificados no ambiente interno, separados em dois grupos: a) associados às oportunidades
potenciais; b) associados às ameaças latentes, também identificadas no ambiente externo. Da
mesma forma, é preciso proceder com a análise dos pontos fracos, identificados no ambiente
interno e separando-os em dois grupos. Assim, formam-se quatro grupos: os pontos fracos
associados às ameaças, os pontos fracos associados às oportunidades, os pontos fortes
associados às ameaças e os pontos fortes associados às oportunidades (BIAGIO;
BATOCCHIO, 2012), conforme a FIGURA 1.
FIGURA 1 – MATRIZ SWOT

FONTE: O autor (2019).

A finalidade dessa análise consiste em identificar orientações estratégicas para a
empresa, a fim de se eliminar pontos fracos em áreas de risco e de fortalecer os fortes em áreas
em que existam oportunidades. Recomenda-se, em um primeiro momento, corrigir os erros, em
seguida, explorar ao máximo as oportunidades identificadas, e, então, atender a outros
problemas e a outras áreas (Ibidem).
2.2

BUSINESS MODEL GENERATION (CANVAS)
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O modelo de negócios, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de
planejamento estratégico, a qual permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou
existentes.
Ele se caracteriza por ser um esquema para a estratégia ser implementada por meio das
estruturas organizacionais dos processos e sistemas. Pode ser descrito com nove componentes
básicos, que mostram a lógica de como uma organização pretende gerar valor. Esses
componentes abrangem as quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura
e viabilidade financeira (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
É um mapa visual contendo nove blocos, são eles: segmento de clientes, proposta de
valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos principais,
atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custo. As ideias representadas nos nove
blocos formam o conceito do negócio, ou seja, a forma como será operado e gerado valor ao
mercado, definindo os principais fluxos e processos e permitindo análise e visualização do
modelo de atuação no mercado (SEBRAE, 2013).
O primeiro componente, segmento de clientes, define os diferentes grupos de pessoas
que a empresa busca alcançar, ou seja, o público-alvo. Uma empresa precisa agrupar os tipos
de clientes em segmentos distintos, a fim de melhor visualizar as necessidades comuns e as
distintas e de estabelecer os segmentos a atender e a ignorar. Tomadas essas decisões, com base
na compreensão das especificidades de cada segmento, o modelo de negócios será melhor
projetado. Há diferentes tipos de segmentos de clientes, como o mercado de massa, o nicho de
mercado, o segmentado, entre outros (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
O segundo componente, proposta de valor, descreve o conjunto de produtos que criam
valor para um determinado segmento de clientes. É o motivo pelo qual os clientes optam por
uma empresa em detrimento de outra. A proposta de valor é um pacote de benefícios oferecido
a um preço que os clientes estejam dispostos a pagar, representando o balanço entre as
vantagens percebidas dos produtos ou serviços comprados e os custos a serem pagos. Pode
revelar uma proposta inovadora no mercado ou melhorar o desempenho de produtos e serviços
já existentes. Outra funcionalidade desse componente é a personalização do produto ou serviço
com base nas necessidades específicas de clientes individuais, como a customização
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
O bloco canais explica como a empresa alcança os segmentos de clientes selecionados
para entregar uma proposta de valor. Um canal, além de ser um meio para compra e distribuição
dos produtos e serviços, é uma ferramenta útil para que o cliente conheça e avalie a proposta de
valor da empresa. Além disso, um canal também facilita suporte ao cliente. Podem ser utilizados
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canais distintos simultaneamente e podem ser próprios da empresa ou parcerias2. Os canais
particulares podem ser equipe de vendas ou sites e lojas de revendas próprias. Já os de parceria
abrangem distribuição de atacado, revenda ou sites de parceiros. A grande jogada é ter
equilíbrio entre os tipos de canais, para agradar o consumidor e maximizar os lucros
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
O relacionamento com clientes é um componente que visa descrever o tipo de relação
que a empresa terá com cada segmento específico de cliente, sendo pessoal ou automatizado.
Pode ter como base nos parâmetros conquista do cliente, retenção do cliente e ampliação das
vendas, a fim de apresentar informações sobre os produtos e serviços da empresa, ajudar o
cliente a resolver problemas, conhecer melhor os clientes e obter feedback do cliente. Existem
diferentes formas de se relacionar com os clientes: relacionamento pessoal, relacionamento
pessoal dedicado, self-service, comunidades e cocriação.
O componente fontes de receitas, por sua vez, representa o valor que a empresa gera a
partir de cada segmento de clientes. Um modelo pode ter dois tipos diferentes de fonte de
receita: renda resultante de pagamento único ou renda recorrente, resultante de pagamento
constante. Cada fonte de receita pode ter diferentes mecanismos de precificação, sendo os
principais o preço fixo e o dinâmico. Precificação fixa possui preços predefinidos pautados em
variáveis estáticas e, na dinâmica, os preços mudam com base nas condições do mercado lucros
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 28).
Já o componente recursos principais direciona os recursos mais importantes para fazer
o modelo de negócios funcionar e entregar a proposta de valor para o cliente. A utilização dos
recursos de maneira eficiente e eficaz é responsável pela expansão de uma empresa; podem ser
físicos, financeiros, intelectuais ou humanos, alugados ou adquiridos de parceiros.
O sétimo componente, atividades-chave, descreve as ações mais importantes que a
empresa deve executar para operar com sucesso, as quais são necessárias para criar e ofertar
proposta de valor, alcançar mercados e manter relacionamento com clientes. Esse componente
pode ser dividido em: produção (desenvolvimento, fabricação e entrega), resolução de
problemas (novas soluções para clientes antigos) e plataforma/rede (gerenciamento de
plataformas, fornecimento de serviços e promoção da plataforma) (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011).
O bloco parcerias principais é responsável pela descrição de fornecedores e parceiros
que dão suporte ao funcionamento do modelo de negócios. As parcerias, cada vez mais comuns

2

BOOK Strat. Canais. Disponível em: <(http://bookstrat.com/en/canais.html>. Acesso em: 5 nov. 2019.

16

no mercado, fazem com que as empresas criem alianças para otimizar modelos, reduzir riscos
ou adquirir recursos. As empresas estabelecem parcerias e criam alianças para obter economias
de escala e de escopo, reduzir custos, compartilhar conhecimentos, ampliar capacidades,
compartilhar recursos, garantir suprimentos, reduzir riscos, viabilizar a realização de um
projeto, melhorar imagem, ampliar mercado e ampliar vantagem competitiva3. As parcerias
podem ser diferenciadas em quatro espécies: alianças estratégicas entre não competidores,
parceria estratégica entre concorrentes, joint ventures, para desenvolver novos negócios, e
relação comprador-fornecedor. Elas possuem três motivações possíveis: otimização e economia
de escala, redução de riscos e incertezas, aquisição de recursos e atividades particulares.
Por fim, o componente estrutura do custo lista os custos mais importantes presentes na
operação de um modelo de negócio específico. Em regra, os custos devem ser minimizados em
todos os tipos de negócios, contudo, embora de um lado haja estruturas direcionadas pelo custo,
ou seja, visando ao menor custo possível, do outro há as estruturas que se preocupam mais com
a geração de valor, com propostas de alto nível e personalização. Os custos são categorizados
em: fixos, os quais permanecem os mesmos apesar da variação no serviço ou produto ofertado,
custos variáveis, que se alteram proporcionalmente diante do volume de serviço/produção,
economias de escala, que são vantagens tiradas pelas empresas na medida em que a demanda
aumenta, e economias de escopo, vantagens tiradas devido a um maior escopo de operações
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Uma apresentação gráfica do Business Model Generation, ou Canvas, com seus nove
elementos é apresentada na FIGURA 2. A ideia central do Canvas é subsidiar a definição de
cada um desses componentes de forma integrada, ou seja, a definição de um elemento implica
na definição de outro elemento4.

FIGURA 2 – CANVAS DO NEGÓCIO

3
4

Ibidem.
Ibidem.
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FONTE: O autor (2019).
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3

3.1

O PLANO DE NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

3.1.1 A empresa
A empresa será criada sob a forma de Sociedade Limitada – ME, pois como
microempresa é possível contar com alguns benefícios, tais como a simplicidade do registro, a
redução na burocracia, a redução na tributação e a facilidade para desligamento, quando
necessário. Enquanto permanecer como microempresa, haverá um limite de faturamento no
valor de R$ 360 000,00 (trezentos e sessenta mil reais) por ano.
Em virtude dos reflexos da crise mundial nos ambientes econômico e financeiro atuais,
não parece muito auspicioso o lançamento de novos serviços que não sejam de primeira
necessidade. Embora se acredite no potencial de instalação e de crescimento do produto que
será oferecido, deve-se manter uma racionalidade econômica e financeira. Diante disso, a
melhor opção é a microempresa, pois possibilita iniciar com menor comprometimento no
aspecto financeiro. Em decorrência dessa escolha, é viável pensar em um maior investimento
em recursos de marketing, com enfoque em uma forte divulgação da marca para tornar o serviço
conhecido.
A análise contábil será realizada mês a mês, acompanhando-se o nível de aceitação do
produto pelos clientes, o crescimento da empresa e projetando novas vendas de assinatura floral.
Após seis meses de empresa, será feita a validação da proposta e do modelo de negócio,
confrontando as variáveis dos ambientes externo e interno e analisando o volume de vendas.
O entendimento das sócias é de que os primeiros meses funcionarão como um teste,
tanto para perceber a recepção do produto por parte dos clientes, quanto para realizar uma
projeção de lucratividade.
A empresa será localizada, inicialmente, na casa de uma das sócias, pois ela dispõe de
amplo jardim; há uma peça da casa que está desocupada e que, portanto, configura-se como um
ótimo local de instalação da sede da empresa. O projeto inicial será reduzido, não obstante haja
forte engajamento das pessoas que compõem a sociedade e grande expectativa de ser bem
recebido pelo público.

3.1.2 O produto
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A assinatura floral será oferecida, a princípio, sob condições específicas.
Serão duas opções de tamanho de vaso:
a) dimensões do vaso menor: 12 cm de diâmetro com 20 cm de altura;
b) dimensões do vaso maior: 20 cm de diâmetro com 40 cm de altura.

Quantidade aproximada de flores para cada vaso:
a) vaso menor: 5 a 7 hastes de flor mais complemento verde;
b) vaso maior: 10 a 15 hastes de flor mais complemento verde.

Serão três opções de cor para o cachepô em cerâmica: preto, branco e neutro. Porém,
haverá a opção de arranjo em vaso de vidro. Também será possível variar o design do vaso.
Os vasos utilizados para entrega dos arranjos serão do acervo próprio da empresa e
entregues em consignação ao cliente, sendo substituídos junto às flores a cada troca, sem custo
adicional. Caso o vaso seja quebrado pelo cliente, o valor referente à reposição será cobrado na
mensalidade seguinte pelo preço atualizado para a aquisição de um novo vaso.
Quanto ao estilo dos arranjos, serão dois: clássico ou moderno.
Já as principais flores serão: Rosa e suas variações, Cravo, Cravina, Gérbera, Estrelícia,
Helicônia, Flor-do-campo, Boca de Leão, Girassol, Alstroemeria, Lisiantus, Orquídea, entre
outras variedades possíveis, conforme a sazonalidade.
As entregas da assinatura floral ocorrerão em dois dias da semana, porém, à medida que
os pedidos aumentarem, mais opções de dias de entrega poderão ser disponibilizadas:
a) às terças-feiras para estabelecimentos comerciais;
b) às quintas-feiras para residências.
Haverá parceria com empresa terceirizada para realizar as entregas; as corridas terão o
custo calculado pelo site, conforme a distância em quilômetros, e serão pagas à parte da
assinatura.
Quando às formas de contratação, haverá duas:
a) entrega de arranjo uma vez por semana será oferecido ao cliente por R$ 278,00
(duzentos e setenta e oito reais) ao mês;
b) entrega de arranjo uma vez a cada 15 dias será oferecido ao cliente por R$ 180,00
(cento e oitenta reais) ao mês.
A escolha das flores que compõem os arranjos depende diretamente da sazonalidade da
produção nacional. Assim, o cliente poderá listar as flores as cores de sua preferência, mas não
poderá exigir determinada flor, pois ficará sujeito à produção da época.
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3.1.3 O serviço
A assinatura floral poderá ser contratada apenas digitalmente por meio do site próprio
da marca. Assim, quando o cliente navegar pelos canais digitais da marca, seja Facebook ou
Instagram, poderá acessar o campo “contratar assinatura” e ser direcionado a site da marca, em
que terá acesso às opções de serviço e ao contratação em si, para fazer o registro dos dados
pessoais e finalizar com a escolha da forma de pagamento.
As páginas de Facebook e Instagram exibirão variados arranjos florais para o cliente ter
ideia do produto que está contratando e serão constantemente alimentadas com as novidades de
produções.
A entrega será realizada por meio de empresa terceirizada e o valor referente a isso será
cobrado do cliente à parte do valor da assinatura, seguindo uma tabela de preços que relaciona
a distância entre o ponto de saída e o ponto de entrega do arranjo. Ao finalizar a contratação e
digitar o endereço de entrega, será calculado o custo da entrega, a exemplo do cálculo do frete
que se calcula para as entregas de compras realizadas pela internet.
A ideia central é um produto de qualidade com o atrativo da beleza, promovendo
encantamento e transmitindo bom gosto, por meio de uma contratação rápida, fácil e de preço
acessível.
3.1.4 Missão
Levar o encanto das flores para tornar os ambientes mais agradáveis e promover bemestar às pessoas.
3.1.5 Visão
Ser a melhor empresa de e-commerce para assinatura no mercado floral.
3.1.6 Valores
a) Integridade e honestidade;
b) atitude criteriosa: qualidade em atendimento e produto;
c) empenho para satisfazer os clientes;
d) responsabilidade;
e) aceitação de desafios e resoluções;
f) beleza e harmonia.
3.2

ANÁLISE DO SEGMENTO
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Para a análise do segmento, foi realizada uma pesquisa no mercado de Curitiba, a fim
de conhecer quantas floriculturas oferecem o serviço de assinatura floral e, como resultado,
foram encontradas cinco. Algumas têm mais qualidade nos arranjos do que outras, porém há
um ponto comum que é nevrálgico em todas: a qualidade do atendimento é muito ruim. Não há
contratação desse serviço diretamente pela internet, pelo menos não da maneira como a empresa
deste plano de negócio está disposta a oferecer. As pessoas encarregadas pelo atendimento ao
telefone prestam informações confusas e tampouco parecem interessadas em conquistar um
novo cliente ou vender o produto; a pesquisa foi feita como “cliente oculto” e não foi possível
sentir segurança no serviço oferecido. O contato com tais floriculturas, então, gerou a reflexão
de algumas hipóteses:
a) O serviço de assinatura floral ainda não está bem sedimentado no mercado curitibano,
gerando uma prestação de serviço de baixa qualidade, pois não se investe naquilo
que não tem muita procura;
b) As floriculturas de pequeno porte não apostam no atendimento direto ao cliente; ou
seja, parecem acreditar que apenas o oferecimento do produto ou do serviço gerará
venda certa, sem que haja esforço por parte do seu colaborador. Por esse motivo, não
investem na formação e no desenvolvimento da equipe de atendimento e de vendas;
c) As floriculturas de grande porte que prestam esse serviço também possuem um
atendimento que deixa muito a desejar. Percebeu-se certa indiferença para atender
um possível novo cliente, o que não contribui para o fechamento de novos contratos;
d) O atendimento oferecido pela maioria das floriculturas pesquisadas demonstrou
ausência de conexão com o cliente, desinteresse em prestar informações, nenhuma
agilidade na prestação do serviço e ausência de praticidade.
Frente a tal cenário, concluiu-se que o cliente que busca informações pelo telefone
precisa receber atendimento primoroso, a ponto de finalizar a ligação com o atendimento de
suas expectativas; é preciso conquistá-lo desde o primeiro momento. Oferecer tal atendimento
implica ter uma pessoa altamente capacitada para isso. Portanto, o e-commerce é a alternativa
que dispensaria esse tipo de atendimento.
Ao se pesquisar o serviço de assinatura floral disponível em Curitiba por e-commerce,
foram detectados os seguintes pontos críticos:
a) Há pouquíssimas páginas comerciais de floriculturas nas redes sociais, e as existentes
não oferecem a venda de assinatura floral por e-commerce; há pouca informação
disponível e poucos modelos de arranjo de flor para visualizar;
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b) o sistema de contratação é ruim; não foi encontrado, por exemplo o contrato
disponível on-line;
c) o sistema de pagamento não é funcional;
d) o sistema de comunicação com a empresa também deixa a desejar, havendo demora
de alguns dias para respostas via e-mail e sem possibilidade de conexão direta via
WhatsApp.
Ampliando o cenário de pesquisa, foi encontrado um serviço de assinatura floral de
melhor qualidade em uma floricultura de São Paulo. Essa empresa foi a que melhor prestou
atendimento ao telefone; apresentou qualidade de informação e contratação on-line, estando à
frente de outras floriculturas curitibanas. Contudo, o ponto fraco dessa empresa é a ausência de
páginas comerciais da internet e de fotos dos modelos de arranjos de flores para assinatura
floral, o que pode colocar o cliente em dúvida quanto ao produto que receberá.
Em uma pesquisa ainda mais ampla, foi encontrado um e-commerce de assinatura floral
na França, cuja empresa apresentou a melhor de todas as propostas vistas: contrato on-line com
informações claras, enxutas e precisas, condições de pagamento bem determinadas, perfil no
Instagram contendo diversas imagens dos modelos de arranjos de flores, deixando claro que a
variedade dos arranjos depende da sazonalidade das flores. A sensação que promove ao cliente
é a de que o este pode fechar o contrato on-line, com confiança, pois não restam dúvidas acerca
do produto que oferecem. Foi, sem dúvida, a empresa mais inspiradora dentre todas as
pesquisadas.
Em vista disso, concluiu-se que, para lançar um e-commerce, é preciso, em primeiro
lugar, contratar uma empresa adequada para criar um ambiente on-line muito eficiente e
sedutor. Além disso, observou-se que é indispensável ter presteza na apresentação das
informações on-line, agilidade na navegação, clareza e simplicidade no contrato – o qual,
inclusive, deve estar disponível virtualmente –, sistema de pagamento por cartões de crédito ou
Paypal e uma linha para atendimento direto via WhatsApp.
Para se apropriar da oportunidade percebida no mercado curitibano, o e-commerce
Madame Lilá levará inovação quanto à forma de oferecer o serviço de assinatura floral por meio
do e-commerce descomplicado e encantador.

3.3

ANÁLISE COMPETITIVA E DE MERCADO
A análise competitiva foi realizada por intermédio de pesquisa de mercado com as

floriculturas da cidade de Curitiba que oferecem o serviço de assinatura floral. Foram
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encontradas as seguintes informações (o nome da floricultura foi omitido para não causar
constrangimentos):
a) Floricultura A: sem e-commerce; sem qualidade no atendimento ao telefone; pouca
divulgação digital; disponibilização de vaso em consignação ao cliente;
disponibiliza três opções de preço para assinatura floral; preço razoável. Essa marca
está presente em diversas empresas com o serviço de assinatura floral.
b) Floricultura B: sem e-commerce; sem qualidade no atendimento ao telefone,
tampouco pessoalmente; alta divulgação digital de eventos, mas nenhuma
divulgação sobre assinatura floral; sem disponibilização de vaso em consignação ao
cliente; sem preço fechado para assinatura floral (variável conforme tamanho do
vaso do cliente);
c) Floricultura C: sem e-commerce; sem qualidade no atendimento ao telefone;
nenhuma divulgação digital; disponibilização de vaso em consignação ao cliente;
sem preço fechado para assinatura floral;
d) Floricultura D: sem e-commerce; qualidade no atendimento ao telefone; intensa
divulgação digital; disponibilização de vaso em consignação ao cliente; arranjos
bastante coloridos e de duvidoso bom gosto;
e) Floricultura E: sem e-commerce; qualidade no atendimento ao telefone; intensa
divulgação digital; disponibilização de vaso em consignação ao cliente;
oferecimento de três opções de preço para assinatura floral; arranjos bastante
coloridos e de duvidoso bom gosto.
Com base nessas informações, é possível observar que existe grande oportunidade de
negócio de e-commerce. O objetivo é divulgar fortemente a possibilidade de o cliente adquirir
assinatura floral de maneira rápida e fácil e proporcionar, com bom gosto e beleza, o
encantamento a todos que adentrarem em suas casas ou estabelecimentos. Com apenas um click
ele passará a receber a beleza das flores.

3.3.1 Análise swot
Diante do cenário encontrado, foi possível estabelecer as forças, as fraquezas, as
oportunidades e as ameaças que podem ser vislumbradas para o e-commerce pretendido,
conforme TABELA 1. O cruzamento entre forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e
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estratégias recomendadas para cada ação: ao cruzar as informações levantadas, é preciso manter
o foco em eliminar os pontos fracos, pois revelam que será primordial a contratação de empresa
muito competente na área digital, visto que é fundamental a criação de um site de fácil e rápida
navegação e que possa apresentar ótima conexão com as páginas das redes sociais. Além disso,
o investimento em marketing será fundamental para colocar a empresa no mercado.
TABELA 1 – CRUZAMENTO ENTRE FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES,
AMEAÇAS E AS ESTRATÉGIAS RECOMENDADAS PARA CADA AÇÃO
Forças
F01 – Proposta inovadora para assinatura floral

Fraquezas
Fq01 – Garantir alto nível de qualidade na criação

por e-commerce.

das páginas Instagram, Facebook e site.

F02 – Percepção das deficiências do mercado

Fq02 – Garantir a eficiência na navegabilidade do

curitibano na oferta desse produto.

e-commerce.

Oportunidades
O01 – Aumentar adesão pelo e-commerce.

Ameaças
A01 – Crise econômica gerando contenção de
despesas.

O02 – Oferecer um produto que melhora a
qualidade de vida de maneira prática sem que o

A02 – Novos entrantes com o mesmo objetivo.

cliente precise se deslocar para escolher.
A03 – Melhora da qualidade do e-commerce das
O03 – Baixar qualidade no oferecimento desse

floriculturas locais.

produto/serviço pelas floriculturas tradicionais
de Curitiba.
FONTE: O autor (2019).

Relacionando as variáveis, obtêm-se:
a) Fq01 com A02: novos entrantes no mercado que possuam o mesmo objetivo de
instalação de e-commerce para assinatura floral podem constituir uma ameaça
importante se apresentarem formato digital superior ao obtido pela Madame Lilá.
Portanto, é preciso superar essa ameaça com excelente qualidade no ambiente digital;
b) Fq02 com O01: existe um aumento de procura por e-commerce, bem como por todas
as facilidades e conforto agregados a esse tipo de atividade comercial. Portanto, essa
oportunidade implica diretamente na necessidade de superar a possível fraqueza
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elencada em Fq02, pois, para atender à demanda do mercado digital, tudo tem que
funcionar em perfeita ordem: páginas de redes sociais, site, formas de pagamento e
entrega, para que seja possível aproveitar, por inteiro, a oportunidade percebida;
c) F02 com O03: o ponto forte está em perceber a baixa qualidade do serviço oferecido
pelas floriculturas locais quando se trata de assinatura floral. Essa deficiência
configura uma oportunidade que deve ser muito bem aproveitada e, para isso, é
necessário buscar e alcançar o nível da excelência no produto;
d) F01 com A01: outro ponto forte é a proposta inovadora, ou seja, o oferecimento da
assinatura floral de alto nível em qualidade e bom gosto por meio do e-commerce.
Esse aspecto é aderente à oportunidade de mercado, todavia, é preciso estar atento à
ameaça representada pela crise econômica que gera contenção de despesas. Para não
sofrer o reflexo da economia recessiva, é preciso, portanto, ter muito claro o
público-alvo. Neste caso, os serviços da Madame Lilá se destinam à classe A, pois
para esse grupo não há crise econômica que justifique o corte de gastos com o belo e
o refinado – o mercado de luxo confirma essa afirmação.
3.3.2 Análise do mercado
As notícias atuais, publicadas pelos jornais e internet, como nos sites da Brasilagro e
Ibraflor, confirmam o aumento do consumo de plantas e flores em todo o país, inclusive, sobre
certa correlação entre os períodos de maior estresse e o aumento no consumo de flores, haja
vista que a flor tem valor afetivo, tornando-se, então, uma presença preciosa em qualquer
ambiente ou presente.
Há sites especializados em agronegócio e, dentre eles, o Brasilagro5, o qual, em 2018,
divulgou que o consumo de flores teve crescimento de 15% em algumas regiões do país, entre
elas, São Paulo. Na média nacional, a evolução foi de 8%.
A matéria publicada em 2018 indicava produtores com dificuldade de atender a todos
os pedidos, o que estaria transformando o Brasil em um importante comprador de flores.
Naquele ano, as importações atingiram o recorde de US$ 40,5 milhões.
Registra-se uma transformação no mercado interno, e afirma-se que o Brasil não voltará
mais a ter uma grande atuação no mercado internacional, principalmente no segmento das
chamadas flores cortadas (Rosa, Crisântemo e Lírio, por exemplo).

5

BRASILAGRO. Disponível em: <https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-vive-febre-das-flores.html>.
Acesso em: 16 nov. 2019.
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O setor de flores tem uma movimentação financeira superior a R$ 10 bilhões por ano,
com 9 200 produtores, que utilizam, em média, dois hectares de terra, segundo o Brasil Agro
(2018). Na mesma matéria, é apresentado o comentário de Kees Schoenmaker, presidente do
Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura), declarando que considera difícil o retorno ao
mercado externo, uma vez que a preferência dos brasileiros por presentear com flores em casa,
na empresa, para amigos e amores vem crescendo ano a ano e consumindo a maior parte da
produção nacional.
De acordo com divulgação no site Canal Rural (2018) a respeito desse assunto, mesmo
com a crise, a produção de flores cresceu 7% em 2018, e a previsão de crescimento para 2019,
conforme informação da Revista Globo Rural (2018), ficou entre 7% a 8%.
Os jornais de publicação local também têm divulgado notícias acerca do crescimento do
mercado de flores no Paraná.
3.4

PLANO DE MARKETING

3.4.1 Estratégias
O projeto inicial do lançamento da empresa Madame Lilá se dará por meio de uma
campanha que inclui: site voltado ao e-commerce, impulsionamento via Facebook e Instagram
e um evento de lançamento. A campanha terá duração de dois meses, com o intuito de angariar
e fidelizar clientes.
No primeiro mês, a intenção é conquistar clientes para, posteriormente, na segunda
fase da campanha, fidelizá-los. Na primeira fase, chamada Bromélia, as redes sociais da marca
serão lançadas, juntamente à identidade visual. O nome Bromélia foi escolhido, pois a
tonalidade de suas pétalas é conhecida como verde java, e a cor verde em flores significa
esperança, prosperidade, sorte, crescimento e fertilidade, tudo o que uma marca precisa no
início do projeto.
O site terá um design clean e sofisticado, de fácil navegação e com todas as
informações de que os clientes precisam: produtos oferecidos, valores, forma de entrega, forma
de pagamento, fotos de todos os produtos, entre outras.
Já o Facebook funcionará, de início, como o start da marca no ambiente de mídias
sociais. Será criada uma página oficial para Madame Lilá, que contará com três postagens por
semana (doze no mês), sendo duas postagens institucionais patrocinadas. O Instagram
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caminhará na mesma linha do Facebook, com as mesmas postagens, acrescentando-se a
publicação diária na função stories.
Pretende-se, também, a divulgação da marca por meio da Revista Top View. Como a
intenção do negócio é atingir o público curitibano da classe A, será feita uma publicação por
mês, durante três meses, de página simples, a fim de levar a marca e a proposta do negócio ao
conhecimento dos leitores. A data para divulgação da marca na revista ainda não foi definida,
pois é preciso, primeiramente, uma pesquisa a respeito dos meses de maior tiragem. Os custos
de cada publicação totalizam R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Para o lançamento oficial, será feito um evento dentro do Shopping Pátio Batel, em
Curitiba, no segundo final de semana do primeiro mês da campanha. Será instalada uma
pequena estrutura, oferecendo minirramalhetes e/ou miniarranjos de flor às pessoas. Haverá
uma pequena exposição de arranjos para demonstrar a ideia do produto ofertado. Um totem
eletrônico será instalado para que o público possa navegar no site e conhecer tudo sobre a
empresa.
A segunda fase da campanha, Hortênsia, terá o intuito de fidelizar os clientes já
conquistados na primeira fase – não deixando de lado a conquista de novos clientes. Nessa fase,
o trabalho será focado no marketing digital, com posts patrocinados no Facebook e no
Instagram. O nome Hortênsia foi escolhido pois representa o capricho.
No segundo momento, o Facebook será utilizado para fidelizar os clientes já
conquistados – não deixando de lado a conquista de novos clientes – com postagens mais
direcionadas, e não tanto institucionais. Será mantida a frequência de doze publicações ao mês
(salvo datas comemorativas, em que possivelmente haverá aumento na publicidade). O
Instagram, novamente, seguirá a ideia do Facebook, acrescido da função stories e vídeos curtos
do pós-venda, exibindo feedbacks de clientes.
O marketing digital será o foco do plano de marketing. Tendo em vista que a empresa
é um e-commerce, as redes sociais possuem papel indispensável para um bom andamento da
marca.
O logo da marca, as páginas iniciais do Facebook e do Instagram, o modelo de
postagem e a página inicial do site da Madame Lilá podem ser conferidos nos apêndices deste
projeto.
3.4.2 Ferramenta do planejamento estratégico
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A ferramenta chamada Cinco Forças de Porter, criada por Michael Porter, renomado
Professor de Harvard, foi criada com o objetivo de analisar e avaliar o ambiente externo no qual
uma empresa ou uma organização está inserida (PORTER, 2004).
O primeiro componente, chamado de Rivalidade entre os concorrentes, foi criada para
que se possa analisar o grau de rivalidade da concorrência no mercado, por meio dos seguintes
questionamentos: Há muitos concorrentes diretos? Como eles se comportam? Como eles se
diferenciam uns dos outros? Eles brigam por qualidade ou há uma guerra de preços? (PORTER,
2004).
O segundo componente é o Poder de negociação dos clientes. O poder de negociação
dos clientes será alto em três possível situações: quando houver poucos clientes no setor;
quando os clientes concentrarem um grande volume de compras na mesma empresa; ou quando
houver grande número de fornecedores que ofereçam produtos iguais ou semelhantes aos da
empresa analisada (PORTER, 2004).
O terceiro elemento das cinco forças de Porter é o Poder de barganha dos fornecedores,
o qual costuma ser mais alto em algumas circunstâncias. A primeira delas ocorre quando há um
ou pouquíssimos fornecedores; a segunda situação, quando o fornecedor não depende muito da
receita que ele obtém com vendas para a sua empresa; a terceira situação, por sua vez, se dá
pelo custo da troca de fornecedores, pois pode custar muito caro e pode levar muito tempo
(PORTER, 2004).
O quarto ponto é a Ameaça de novos entrantes. Essa força está ligada ou não à
existência de barreiras de entrada. As barreiras muito comuns que podem ser citadas são o custo
de migração dos seus clientes (vai custar muito migrar da concorrência?), as exigências de
capital (custa caro abrir uma empresa igual ou semelhante a sua?) e as políticas governamentais
restritivas (é difícil conseguir licenças, alvarás de funcionamento? O quão difícil é conseguir
todos os detalhes e estar adequados a regulamentação existentes?) (PORTER, 2004).
Por fim, a última força, chamada Ameaças de produtos substitutos, indica que as
ameaças não são necessariamente os concorrentes, mas sim produtos que podem atrapalhar a
venda indiretamente, por isso chamado de substitutos. Essa ameaça de produtos substitutos
costuma ser maior em três situações possíveis: quando a relação custo-benefício do produto
substituto é melhor; quando a migração do produto principal for praticamente insignificante
para o comprador; quando a loja do produto substituto ficar próximo à empresa principal,
gerando mais risco de o cliente optar pelo estabelecimento concorrente (PORTER, 2004).
Para exemplificar melhor, o gráfico Forças de Porter da FIGURA 3 exibe as cinco
forças.
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FIGURA 3 – AS CINCO FORÇAS DE PORTER

FONTE: PORTER (2014).

Diante desse cenário, faz-se possível a análise da Madame Lilá sob a perspectiva das
cinco forças de Porter.
A empresa possui, inicialmente, dois fornecedores principais, um de Holambra, São
Paulo, e outro do interior do Paraná. Foram escolhidos dois fornecedores justamente com a
intenção de não aceitar o risco de se depender de um só e promover maior rotatividade e
qualidade dos produtos oferecidos.
Para afastar a possível ameaça dos produtos substitutos, ficou estabelecido que os
produtos oferecidos pela empresa em questão devem ser de melhor qualidade e diferentes dos
demais.
Não obstante a ameaça de entrada de novos concorrentes seja inevitável, a Madame
Lilá estará sempre atenta às novas tendências do mercado, com foco em consolidar a marca
onde atua, para conseguir, futuramente, barrar novos concorrentes.
Quanto ao poder de negociação dos clientes sobre a empresa, será necessária uma
análise dos potenciais clientes para que se possa ter uma resposta concreta. Contudo,
precocemente é possível dizer que os clientes são pessoas ativas nas redes sociais (o que
responde a uma das questões feitas nas forças de Porter e agrega para o recebimento de feedback
da marca), tendo em vista que se trata de um e-commerce.
Acerca do poder de negociação dos clientes, é possível afirmar que é baixo, haja vista
a situação de a empresa ser nova no mercado. Por outro lado, isso motiva as contínuas análises
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de concorrentes e de consumidores para atingir alto patamar onde atua, eliminando, assim, as
potenciais fraquezas que podem atingir a empresa no decorrer do processo.

3.5

PLANO OPERACIONAL
As flores serão entregues pelos distribuidores às segundas e às quartas-feiras pela manhã;

logo que entregues, serão retiradas da embalagem, removidas as folhas para limpeza das hastes,
separadas por espécies e cores diferentes e colocadas na água.
O desenvolvimento dos arranjos é feito às segundas e quartas-feiras à tarde pela florista
encarregada pela montagem, pois ela já conhece o estilo de cada cliente e seguirá uma ordem:
ela iniciará com os arranjos clássicos e, na sequência, com a produção dos arranjos em estilo
moderno; primeiro serão montados os arranjos nos vasos de mesma padronagem e cor, e assim
sucessivamente até que todos os arranjos estejam montados para serem distribuídos às terçasfeiras aos estabelecimentos comerciais e às quintas-feiras, às residências.
3.5.1 Ações
a) Todas as sócias participarão da elaboração do plano de negócio com a divisão das
atribuições: administrativo, financeiro, setor de arte e montagem dos arranjos florais
e entrega. Prazo: dezembro/2019;
b) Todas as sócias participarão da elaboração do planejamento e do investimento do
capital inicial. Prazo: dezembro/2019;
c) Adequação da estrutura física com os itens fundamentais para funcionamento do
negócio. Sócia encarregada: Sibelle. Prazo: dezembro/2019;
d) Estruturar planejamento do e-commerce com canal de pagamento e com
impulsionamento. Sócias encarregadas: Ariane e Tangreyse. Prazo: dezembro/2019.
e) Contratar de empresa terceirizada para realizar a entrega. Sócia encarregada:
Cláudia. Prazo: dezembro/2019.

3.5.2 Estrutura
a) Infraestrutura física: casa (de sócio) com ampla garagem e sala disponível, dispondo
de mesa, freezer horizontal para armazenar flores, armários para alocar vasos e
material necessário para montagem dos arranjos, mesa acessória para o setor
administrativo com computador e linha de wi-fi;
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b) site de e-commerce com canal de pagamento e impulsionadores em Facebook e
Instagram;
c) empresa terceirizada, eficiente e profissional, para entregas com datas e horários
marcados, com qualidade e responsabilidade, tendo em vista que se trata de um
produto frágil e perecível.
3.5.3

Pessoal
a) Florista: profissional especializado e com experiência em escolha, separação,
harmonia e montagem das flores;
b) gestor administrativo: profissional habilitado e especializado em gestão
comercial, para compra de flores, administração de gastos de manutenção e gestão
dos lucros;
c) gestor financeiro: profissional habilitado e especializado com experiência em fluxo
de caixa, balanço patrimonial, payback, DER e TIR;
d) profissional especializado em montagem de site e-commerce, com canal de
pagamento ativo (Paypal), com capacidade técnica em propaganda digital, como
impulsionamento em Facebook e Instagram;
e) auxiliar na limpeza.

3.5.4 Tecnologia
a) Site de e-commerce, com canal de pagamento eficaz;
b) impulsionadores de propaganda digital (Facebook e Instagram).

3.5.5 Fornecedores
Serão escolhidos aqueles que possuem diferencial competitivo (qualidade e frequência):
a) Veiling - Holambra: produtor de flores (estratégia de fidelização);
b) Produtores do interior do Paraná (flores diferenciadas, como Hortência).

3.6

PLANO FINANCEIRO
Como este plano prevê a instalação de um empreendimento novo, serão utilizados, em

um primeiro momento, recursos próprios, pois é necessário prezar pela redução máxima de
custos. Portanto, será utilizado o espaço disponível na casa de uma das sócias, eliminando a
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despesa com aluguel, e serão utilizados computadores notebooks próprios, eliminando a compra
de computadores.
Como o investimento será feito com recursos próprios, cada uma das quatro sócias
disponibilizará o montante de R$ 18 500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sem retirada de
valores a título de pró-labore nos primeiros seis meses da empresa (esse período servirá para
validar o produto, perceber a aceitação pelo mercado e demanda).
Como investimento inicial, serão adquiridos 110 vasos de tamanho menor e 90 vasos de
tamanho maior, totalizando 200 vasos para o estoque inicial. Também será adquirido um freezer
horizontal para manter as flores resfriadas e haverá gasto com marcenaria para confecção do
mobiliário necessário.
O investimento inicial será de R$ 74 000,00 (setenta e quatro mil reais). O
detalhamento dos custos trabalho é apresentado na TABELA 2 a seguir.
TABELA 2 – CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO
Criação de site

R$ 30 000,00

Aquisição de vasos

R$ 2 000,00

Aquisição de freezer horizontal

R$ 2 000,00

Aquisição de materiais administrativo e comercial

R$ 1 000,00

Aquisição de mobiliário (marcenaria)

R$ 5 000,00

Evento de divulgação / inauguração

R$ 10 000,00

Três publicações na revista Top View

R$ 12 000,00

Capital de giro

R$ 12 000,00

Total

R$ 74 000,00

FONTE: O autor (2019).

Payback calculado para o período de seis meses:
Payback = investimento inicial / resultado médio do fluxo de caixa
Pb = 74 000,00 / 22 058,12 = 3,35

TABELA 3 – PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS METAS DE VENDAS
(VISLUMBRANDO ASSINATURA COM ENTREGA SEMANAL E
QUINZENAL)
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Projeção mensal

Número de assinaturas

Faturamento

1º mês

10

R$ 2 290,00

2º mês

20

R$ 4 580,00

3º mês

30

R$ 6 968,00

4º mês

33

R$ 7 508,00

5º mês

38

R$ 8 604,00

6º mês

42

R$ 9 422,00

FONTE: O autor (2019).
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TABELA 4 – PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA (em reais)
1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
TOTAL DAS ENTRADAS

2 290,00

4 580,00 6 968,00

7 508,00

8 604,00

9 422,00

2 290,00

4 580,00 6 968,00

7 508,00

8 604,00

9 422,00

SAÍDAS
Fornecedores

92,50

110,00

169,00

179,50

205,00

223,00

Folha de pagamento

-

-

-

-

-

-

INSS a recolher

-

-

-

-

-

-

FGTS

-

-

-

-

-

-

Retiradas sócios

0

0

0

0

0

0

91,60

183,20

278,72

300,32

344,16

376,88

0

0

0

0

0

0

Impostos sem vendas (4%)
Aluguéis
Energia elétrica

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Telefone

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Serviços contabilidade

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Despesas diversas

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Despesas com site

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Despesas com impulsionamento digital

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

Despesas financeiras
TOTAL DAS SAÍDAS

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 644,10

2 753,20 2 907,72

2 939,82

3 009,16

3 059,88

1 (ENTRADAS - SAÍDAS)

- 354,10

1 826,80 4 060,28

4 568,18

5 594,84

6 362,12

0,00

-354,00 1 472,10

5 532,38

10 100,56 15 695,40

2 SALDO ANTERIOR
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
FONTE: O autor (2019).

-354,00
-

1 472,10 5 532,38 10 100,56 15 695,40 22 057,52
-

-

-

-

-

35

TABELA 5 – PREVISÃO DRE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO
Receita bruta

R$ 39 372,00

(-) Impostos incidentes sobre a venda

R$ 1 574,88

(=) Receita líquida

R$ 37 797,12

(-) Custo das mercadorias vendidas

R$ 979,00

(=) Lucro bruto

R$ 36 818,12

(-) Despesas operacionais

R$ 12 960,00

(-) Despesas financeiras

R$ 1 800,00

(=) Lucro / prejuízo

R$ 22 058,12

VALORES

FONTE: O autor (2019).

Conclusão: a empresa levará pouco mais do que três semestres para recuperar o
investimento inicial, considerando que não haverá retirada de pró-labore pelos sócios nesse
período em questão.
Considerando as projeções de informações, observa-se a importância de se projetar
outras possibilidades e outros produtos para a empresa, visando expandir o negócio para tornálo efetivamente lucrativo.
Como o custo da flor é relativamente baixo, exceto para determinadas espécies
consideradas mais raras, a primeira alternativa para aumentar o lucro seria vender grande
número de assinaturas. Considerando que a ideia nos primeiros seis meses é trabalhar com a
estrutura disponibilizada por uma das sócias e haverá apenas uma pessoa responsável pela
produção dos arranjos, conclui-se que a capacidade máxima de confecção de produtos pode ser
estimada em dez vasos por dia, projetando-se uma meta de 50 vasos por semana. Se esses 50
vasos representassem 50 assinaturas com entrega de arranjo semanal, seria possível atingir um
faturamento aproximado de R$ 13 900,00 (treze mil e novecentos reais) e, se se tratasse de
entrega quinzenal, o faturamento aproximado seria de R$ 9 000,00 (nove mil reais).
Constata-se, portanto, que essa condição inicial, para lançamento da marca, não
assegura a possibilidade de crescimento das vendas. Para superar a marca de 50 assinaturas
mensais, seria necessário contratar uma segunda florista para ajudar na confecção dos arranjos.
Entretanto, ainda que se dobre a quantidade de assinaturas mensais, o faturamento previsto não
seria muito interessante para custear o pagamento das despesas, o salário de florista, a aquisição
de materiais novos e a divisão do lucro.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo planejar uma nova marca para o mercado floral

de Curitiba no formato e-commerce. Consiste em uma empresa de venda de assinaturas florais
por meio de site próprio da marca, com entregas feitas semanal ou quinzenalmente.
O intuito da Madame Lilá é voltado ao bem-estar e à busca da promoção da
sensibilidade, a fim de tornar ambientes comerciais ou familiares mais alegres e aprazíveis às
pessoas.
Durante o processo de desenvolvimento do negócio, foram utilizadas diversas
ferramentas que facilitaram a busca de resultados para um plano consistente. Primeiramente,
realizou-se a análise do mercado juntamente à análise dos concorrentes para auxiliar a redução
de riscos de erro e a viabilidade da ideia dentro do cenário em questão. Após isso, foram
estudados possíveis fornecedores até serem encontrados os melhores no que diz respeito à
qualidade, aos preços e aos prazos de atendimento da demanda. Posteriormente, elaborou-se o
plano de marketing, o qual consiste nas estratégias utilizadas para a divulgação dos produtos
oferecidos. Em seguida, desenvolveu-se o plano operacional, por meio do qual se traçou a forma
como serão desempenhadas as atividades e as etapas a serem cumpridas, incluindo a rotina
administrativa de cada responsável. Já o plano financeiro foi elaborado com metas de vendas
de assinatura floral para os primeiros seis meses, a fim de se visualizar as projeções financeiras.
Um dos pontos cruciais do projeto foi o estudo da condição econômica do Brasil.
Felizmente foi observado que, ainda que houvesse reflexos da crise, o crescimento da produção
de flores foi de 7%, em 2018, e entre 7% e 8%, em 2019, estimulando, assim, a decisão de se
colocar o projeto em prática. Todavia, se fez necessário pensar na diversificação de produtos,
para ampliar o leque de ofertas ao consumidor e possibilitar maior lucro com a empresa.
Por fim, concluiu-se que lançar um novo produto exige investimento consistente, por
mais que se programe começar com algo enxuto. Além disso, foi possível constatar, após 18
meses de curso, que abrir uma empresa, fazê-la funcionar com qualidade e saúde financeira,
requer conhecimento e pessoas capacitadas, isto é, não basta ter a vontade de empreender.
Acredita-se que esse plano de negócio possa ser iniciado na forma como foi apresentado.
Contudo, é necessário haver desenvolvimento e projeção, de maneira gradual, de novos
produtos, a fim de permitir o crescimento da marca e de alavancar as vendas. Isso se deve ao
fato de que se compreende que, em termos de lucratividade, não será interessante oferecer
apenas a assinatura floral, mas sim, posteriormente, a instalação e o lançamento de outros
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produtos e serviços a cada período de tempo. A ideia, portanto, é lançar uma marca e um
produto que sirvam como ponto de partida para a escalada do negócio.
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ANEXOS
MÍDIAS DIGITAISFIGURA 4 – LOGO DA MARCA

FONTE: O autor (2019).
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FIGURA 5 – PÁGINA DO FACEBOOK

FONTE: O autor (2019).
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FIGURA 6 – PÁGINA DO INSTAGRAM E MODELO DE POSTAGEM

FONTE: O autor (2019).

FONTE: O autor (2019).
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FIGURA 7 – SITE DA MADAME LILÁ

FONTE: O autor (2019).
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APÊNDICE 1 – COMÉRCIO ELETRÔNICO COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
Ariane Macedo Nogueira

Com o desenvolvimento da internet, o ambiente digital tornou-se visado no setor
corporativo como uma forma de imprimir maior agilidade aos negócios. O potencial oferecido
por essa ferramenta fez empresas ampliarem o modo de investimento e incluírem nos
planejamentos de marketing as estratégias do e-business – utilização da tecnologia na estrutura
organizacional (hardware e software) –, lançando as bases para operações de compra e venda
de produtos e serviços pela Internet, o e-commerce (TURCHI, 2012, p. 17).
O crescente número de internautas da última década foi crucial para a expansão do
comércio eletrônico. As oportunidades de negócio no ambiente virtual aumentaram nos últimos
anos e passaram a representar grande parcela de todo comércio atual, como pode ser observado
na FIGURA 1.
FIGURA 1 – FATURAMENTO ANUAL DO E-COMMERCE NO BRASIL
(EM BILHÕES)

FONTE: TEIXEIRA (2015, p. 19-20).

Essa modalidade de compra e venda permite que produtos, muitas vezes considerados
menos expressivos, penetrem no mercado com mais força, uma vez que a rede mundial de
computadores facilitou a concretização de contratos, estreitando as distâncias e operando com
custos reduzidos. As vantagens desse formato de comércio são várias, sobretudo no que tange
à economia e à agilidade. Os custos com publicidade são muito menores em relação aos dos
meios de comunicação tradicionais, como a televisão, o rádio e as mídias impressas, portanto,
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as empresas podem pensar estratégias de vendas diferentes das convencionais e mais rentáveis.
Outra grande vantagem desse ambiente digital é a dinâmica mercantil, já que tudo acontece em
velocidade acelerada e as inovações se propagam com maior agilidade. Desse modo, vê-se que
efeitos que o uso da tecnologia traz ao desenvolvimento do comércio, diante da economia com
custos, como manutenção de estoque, mão de obra, locação de espaço físico e da ausência de
limitação geográfica para se vender, são extremamente positivos (TEIXEIRA, 2015, p. 29-31).
Com essas facilidades e o crescimento desse modelo de negócio, cada vez mais
surgem motivações para estimular os empresários, sobretudo os de pequenas e médias
empresas, a explorarem o mundo do e-commerce.
Entretanto, atuar no ambiente digital exige planejamento, assim como em
estabelecimentos físicos, sendo necessário um estudo de mercado, analisando-se a concorrência
e o público-alvo. Embora existam questionamentos acerca de competição desigual das
empresas, os pequenos negócios, além de terem capacidade para competir igualmente, muitas
vezes se sobressaem em relação às grandes empresas, desde que saibam implantar as ações
corretas. As duas coordenadas mais importantes a serem seguidas são o foco na atuação em
nichos específicos, buscando atender a grupos com interesses próprios, e a divulgação
direcionada para o público-alvo, executando ações segmentadas que serão pagas quando o
resultado for atingido, como os links patrocinados, que só se paga quando o anúncio recebe um
clique. Assim, devem ser deixadas de lado as ações de mídia de massa, visando ao atendimento
a nichos específicos de mercado e o investimento em divulgação segmentada (TURCHI, 2012,
p. 23-24).
Para a elaboração da plataforma utilizada nas transações, deve-se atentar às
características adequadas, para que seja facilmente localizada pelos internautas e que tenha
navegabilidade simples e funcional. Dessa forma, as pessoas obtêm as informações necessárias
e gastam pouco tempo para obtenção do produto e/ou serviço.
Considerando todas as informações colhidas e estudadas, concluiu-se que, em um
primeiro momento, o ideal é a empresa Madame Lilá iniciar suas atividades no mercado na
forma de e-commerce. A proposta trazida se trata de relativa inovação no ramo das floriculturas,
tendo em vista que na cidade de Curitiba ainda não há assinatura floral por meio de comércio
eletrônico.
Os custos reduzidos para instalação, o planejamento e, sobretudo, o investimento em
marketing foram o mote da escolha pelo formato eletrônico de negócio. Acrescido a isso, temse a vontade de trazer inovação no segmento, atendendo às necessidades daquelas pessoas que
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desejam trazer para suas casas ou estabelecimentos comerciais a beleza e o encantamento das
flores.
É importante destacar que se faz necessário prudência para se iniciar um plano de
negócio eletrônico, estabelecendo-se as diretrizes para a concretização do negócio. No caso da
Madame Lilá, houve o cuidado em focar em nichos específicos, com reduzidas opções de
produtos em um primeiro momento, elaboração de plataforma digital simples e funcional e o
direcionamento da maior quantidade de recursos para marketing voltados ao segmento que se
pretende atingir, como os links patrocinados no Instagram.
Toda a ideia do plano de negócio visou unir a praticidade do e-commerce, de forma
descomplicada, aliada à inovação no mercado curitibano desse tipo de empresa, com um
produto de qualidade que promove encantamento e transmite bom gosto: as flores.
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APÊNDICE 2 – PLANO OPERACIONAL PARA ESTRUTRA FÍSICA
Claudia Savaris Branco

O projeto inicial se caracterizava como um serviço de e-commerce floral, adaptado às
necessidades de mercado vigente na área, com pequeno custo de criação e de desenvolvimento,
redução de custos de despesas com estrutura física, empregados, volume de vendas e possível
depreciação futura. Ainda que houvesse reflexos de crise econômica, o mercado de flores
apresentou crescimento, como publicado pela revista Globo Rural, de 7% no ano de 2018.
O serviço contará, em um primeiro momento, com pequena diversidade de arranjos,
com apenas dois tamanhos de vasos, levando em conta a sazonalidade das flores. Quanto às
entregas, estas ocorrerão em dois dias na semana, sendo o custo da entrega por conta do cliente,
a fim de que se mantenha o custo operacional mais baixo. Dessa forma, é possível reduzir o
espectro dos clientes, principalmente daqueles que gostariam de algo de alto padrão, com
qualidade e diversificação de flores, tamanho e cores de vasos.
Assim sendo, foi pensada a criação de uma floricultura com atendimento do público,
que oferecesse ao cliente um atendimento personalizado, em que ele pudesse escolher arranjos
florais e usá-los em casa ou em estabelecimentos comerciais, expandindo, assim, os canais de
comunicação com os clientes.
A empresa contará com um setor administrativo, com profissional habilitado em gestão
comercial para as compras de flores de fornecedores e de materiais necessários para
funcionamento da floricultura. Também seria responsável pela administração dos gastos de
manutenção da empresa, pela gestão dos lucros, pelas compras de outros objetos, como
decoração, café, água, chás e petit four para servir aos clientes. Além disso, caberá também a
esse setor a contratação dos funcionários (florista responsável pela arte e pela criação dos
produtos, auxiliar de limpeza, responsável pelo marketing e responsável pelas entregas), os
quais serão registrados para trabalho em horário comercial. O setor financeiro, responsável por
fluxo de caixa payback, DER e TIR, estará sob coordenação de uma das sócias.
A localização é um dos pontos mais estratégicos para a fixação da Floricultura Madame
Lilá, levando em conta o fluxo de clientes e a visibilidade da marca, com layout diferenciado,
estrutura organizacional dos setores e separação das atividades. Para isso, há a necessidade de
um imóvel, o qual será localizado em uma região com grande fluxo de pessoas em horário
comercial (pesquisa de mercado), com ambiente distinto e agradável que seja um convite ao
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cliente entrar no estabelecimento. Evidentemente o e-commerce será mantido nas mesmas
medidas já apresentadas, apenas seria ampliada a empresa.
A infraestrutura será locada após pesquisa de mercado. Deverá conter aproximadamente
60 m2, com estacionamento (garagem) e salas disponíveis para a escolha das flores e montagem
dos arranjos e para venda de produtos, espaço para armazenamento de material e matéria-prima,
sala administrativa e área de recepção de clientes.
O site de e-commerce funcionará nos moldes já descritos pelas autoras. A entrega será
por conta da loja aos clientes presenciais.
O enquadramento tributário também permanecerá o mesmo, ME, com recursos de
abertura da empresa provisionado pelas sócias em número de quatro, no montante de
R$ 30 000,00 (trinta mil reais) cada. Nos primeiros 12 meses de empresa, não será possível
retirada de valores de pró-labore.
Como a estrutura física montada para recepcionar o cliente gera alto custo, pretende-se
reavaliar os dois segmentos da empresa em 18 meses para adequação de investimento e verificar
a geração de valor agregado. O foco está na minimização de custos possíveis para
funcionamento de estrutura física, tanto fixos quanto variáveis, observando a troca dos nichos
de mercado floral conforme perfil de consumidor atingido. Mercado ambulante e floricultura
com café ou livraria são fontes a serem avaliadas e adequadas para incrementar o negócio e
atingir um público ainda mais amplo.
O plano de marketing é fundamental para que se divulgue a Madame Lilá e gere valor
de exclusividade à marca. Outra chave do negócio em um mundo competitivo é a qualidade no
atendimento. Este será especial, oferecendo sempre real conhecimento acerca do produto e
passando confiança ao consumidor. Para isso, será fundamental estudo das preferências dos
clientes, com enfoque na qualidade do atendimento e na ampliação de conhecimento na área.
Quanto ao mercado competitivo, este estará atento às deficiências que podem vir a
ocorrer em virtude da falta de percepção do perfil do cliente e do produto a ser vendido. Por
esse motivo o estudo do nicho de mercado em que a empresa estará inserida faz-se fundamental.
Pretende-se criar uma empresa com um conjunto de produtos que gerem valor para um
determinado grupo de clientes, tendo em mente quanto esse grupo está disposto a pagar pela
exclusividade e pelos serviços de customização dos seus arranjos.
Para uma empresa se destacar e poder ter seu nome reconhecido dentro do segmento
esperado, o empreendedor há de ser paciente, estando ciente da instabilidade de mercado
brasileiro, sem perder a essência de manter o bom atendimento aos clientes.
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APÊNDICE 3 – PARCERIAS E ESCALONAMENTO DO NEGÓCIO
Sibelle Anny Zibetti Deeke

Como foi possível perceber por meio do planejamento financeiro, a assinatura floral não
possibilita auferir lucro suficiente para as pretensões da sociedade. Sendo assim, ao projetar as
vendas para o primeiro semestre, o grupo concluiu que será necessário abrir outros canais de
venda para a assinatura floral e também outras possibilidades de ampliação do negócio em si.
Dentre as possibilidades de ampliação dos canais de vendas, foi traçado o objetivo de
buscar entrar no mercado de luxo, oferecendo assinatura floral sofisticada para as lojas de grifes
renomadas. Nesse caso, o arranjo pode ser montado no vaso que pertence ao próprio cliente
para garantir que será mantido o estilo próprio do estabelecimento.
Esse formato de assinatura floral possuirá uma contratação diferenciada, tendo em vista
que será possível garantir o mesmo preço oferecido pelo e-commerce. Isso porque o tamanho
do vaso é preestabelecido nas contratações de e-commerce e, nas contratações de luxo, os
arranjos podem ser personalizados de acordo com os vasos que o cliente possuir e de acordo
com a categoria de flores que o cliente quiser receber.
Assim, esse nicho de cliente vai demandar atendimento personalizado. Será necessário,
portanto, que uma das sócias, aquela que sabe trabalhar com as flores, faça visitas a esses
clientes, buscando vender a proposta mais adequada de assinatura floral para a loja.
É importante que esse atendimento seja feito por uma pessoa que, além de vender a
assinatura floral, saiba orçar os arranjos de acordo com o vaso e com as flores solicitadas pelo
cliente. Esse modelo de assinatura, por se tratar de uma proposta personalizada, será vendido
por preços diferenciados. Com base no tamanho do vaso, na qualidade da flor solicitada e no
número de hastes de flor necessárias para um arranjo será programado um orçamento e
oferecido o pacote mensal com entregas semanais.
A seguir, um exemplo de loja que vende produtos para casa e sempre conta com arranjos
florais.
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FONTE: Bulhões (2019).

Outra opção de venda planejada para o mercado de luxo seria a assinatura floral em
forma de ramalhetes ou pequenos buquês para ser anexada à embalagem própria da marca. Esse
tipo de “mimo”, que pode ser agregado, por exemplo, à embalagem da loja, ou como brinde
após uma compra com entrega à domicílio, acaba se transformando em uma surpresa muito
delicada. O ramalhete também pode ser anexado à embalagem da compra realizada em datas
especiais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal.
Outras ideias seriam entregar ramalhetes de flores como presente de aniversário as
clientes ou utilizar os ramalhetes para convidá-las para um desfile ou um preview.
Nesses exemplos, seria oferecida uma assinatura em condições personalizadas e o
cliente poderia encomendar o número de ramalhetes ou arranjos de acordo com o planejamento
dele.
As figuras a seguir representam imagens do Instagram de marcas de luxo que
presenteiam suas clientes com flores, em datas comemorativas, e que também usam pequenos
ramalhetes anexados às suas embalagens de presente.
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FONTE: Gabbana (2019).

FONTE: Tiffany and Co (2019).

Outra parceria programada para ser lançada no mercado é com as lojas de móveis de
alto padrão e com arquitetos de alto padrão. As lojas de móveis de alto padrão montam
ambientes completos em seus showroons para que o cliente possa ter maior percepção da
harmonia das peças. Pensando em ambientes como salas de estar, salas de jantar, escritórios, é
possível planejar uma forma de assinatura floral trazendo um diferencial delicado e de muita
beleza. A flor natural enriquece os ambientes, transmite uma informação de sofisticação,
cuidado e bom gosto. Assim, pode ser pensada uma assinatura personalizada para essa proposta.
É possível oferecer a assinatura sob a forma mensal, com entrega de arranjos semanais
ou quinzenais, ou então oferecer a assinatura somente para datas especiais, como lançamento
de produtos novos, troca de showroom, festa de encerramento de ano, promoções e lançamentos
especiais, mostra interna de arquitetos, entre outras possibilidades.
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A assinatura floral, nesse caso, se apresentaria como um produto personalizado, com
contrato e orçamentos próprios, destinados a um nicho específico do mercado.
Como exemplo, a seguir são apresentadas imagens de ambientes que fazem parte das
mostras 2018/2019 de uma loja que é referência em ambientes de alto padrão.

FONTE: Artefacto (2019).

FONTE: Artefacto (2019).

Os ambientes que incluem vasos de plantas, mesmo que somente verde, já se apresentam
de maneira diferenciada, mais agradável. Quando há no ambiente um vaso de flores, trazendo
cor e criatividade, há um impacto ainda mais forte. A mensagem que as pessoas recebem é de
encantamento; as pessoas passam a desejar um ambiente tão belo e tão harmonioso, o que
contribui para persuadir o cliente. As flores embelezam naturalmente, podendo acrescentar
charme, sofisticação ou delicadeza, basta saber compor.
Com os arquitetos, a parceria pode ser planejada visando compor arranjos de flores para
a entrega de projetos. É possível que o arquiteto contrate o serviço de assinatura floral para
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diferentes ambientes de um projeto, como escritórios, consultórios ou mesmo residências
inteiramente decorados. A beleza da flor natural poderia ser um diferencial de sofisticação e de
cuidado com seu cliente. As seguintes imagens ilustram trabalhos da designer de interiores
Samantha P. Sato.

FONTE: Sato (2019).

Contratos de divulgação com os influenciadores digitais também é outra possibilidade
de ampliação da marca. Há pessoas que estão se especializando em ser formadores de opinião
e, com isso, acabam fazendo publicidade muito produtiva para as marcas que divulgam. A ideia
seria firmar parcerias com diferentes personalidades que atuam como influenciadores digitais,
incluindo profissionais da área de arquitetura, de design, de decoração, de organização de casas,
as personal organizers, por exemplo.
A proposta de expansão da marca visa ampliar os canais de vendas, contando com
diferentes setores e formas de publicidade. Percebendo a aceitação das propostas e das
parcerias, a empresa Madame Lilá terá que estar pronta para dar conta de um possível aumento
de demanda. Portanto, enquanto o grupo de sócias trabalha na divulgação da marca e na
prospecção de clientes, nos primeiros seis meses de empresa, é importante que os outros
projetos estejam caminhando em paralelo. Com uma visão otimista, a empresa pode precisar de
mudanças significativas, como novas instalações, contratação de floristas, entre outros
auxiliares.
Pensar em expandir o negócio significa expandir as instalações, os gastos e as despesas,
tanto fixos quanto variáveis. Para tanto, será fundamental que as sócias utilizem de todo
aprendizado recebido no MBA de Gestão de Empresas e, se necessário for, recorram a
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profissionais habilitados do mercado, pois a realidade de crescimento de uma empresa requer
experiência em gestão. Afinal, o que Madame Lilá mais quer é crescimento sustentável com
saúde financeira.
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APÊNDICE 4 – MÍDIAS SOCIAIS NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA

Tangreyse de Luca Moraes

Esta análise foi de extrema importância para o desenvolvimento deste trabalho, pois por
meio dela foi possível comprovar que as redes sociais estão cada vez mais influentes nas
compras e decisões de compra dos consumidores. Partindo do fato de que uma grande fatia da
população mundial utiliza as redes sociais para se comunicar, trabalhar e para o lazer, é possível
afirmar que elas são indispensáveis para uma marca que está entrando no mercado, pois será o
cartão de visita, a primeira impressão que os consumidores e o público em geral vão ter da
empresa.
Para dar início aos argumentos do porquê as mídias sociais são tão importantes, é
interessante observar as imagens a seguir, as quais ilustram uma linha do tempo das redes
sociais e sua evolução.

FONTE: Content (2019).
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Com base nessa linha do tempo, é possível perceber que em poucos anos as redes sociais
atingiram um grande número de usuários. No entanto, com tantas mídias sociais, é difícil
entender o papel de cada uma e por que estar presente nelas é fundamental para qualquer marca.
Por esse motivo, apresenta-se aqui um breve resumo das principais mídias sociais que serão
utilizadas pela Madame Lilá e seu papel dentro de uma estratégia de marketing.
A principal rede social é o Facebook. Ele conta com mais de 2 bilhões de usuários
cadastrados, não é à toa que se caracteriza como a maior rede social do mundo. Desde seu
lançamento, a plataforma conseguiu se revolucionar cada vez mais, mantendo-se no topo. Ela
é uma das maiores formas de geração de oportunidades e de aquisição de clientes para qualquer
empresa. Uma empresa que não está no Facebook não está na sociedade.
Os principais benefícios do uso dessa plataforma são: por ser a maior do mundo, todas
as grandes empresas estão lá, apesar da concorrência, a procura é gigantesca, então é
indispensável ter uma página no Facebook. A rede é considerada uma oportunidade de entregar
conteúdo relevante e de forma inovadora, o que é recompensado pelo algoritmo cada vez mais
exigente da própria plataforma. Vender é mais fácil dentro do Facebook, pois, além dos posts
patrocinados, do Messenger e dos anúncios orgânicos, há diversos grupos de venda dentro do
Facebook, e a verdade é que a plataforma reúne as maiores marcas e compradores dentro de um
só lugar.
Logo atrás do Facebook, está o Instagram, uma das mídias sociais com maior
crescimento nos últimos anos. Ele conta com mais de 800 milhões de usuários e a previsão é
de maior expansão para os próximos anos. Como o Instagram é a maior rede social com foco
em conteúdo visual, ela apresenta grandes oportunidades tanto para empresas quanto para
indivíduos. Com tantas funcionalidades, essa rede é um poço de oportunidades para qualquer
marca. As postagens no feed funcionam como possibilidade de expor produtos e serviços da
marca. Já o Story, funcionalidade em que uma foto ou vídeo desaparece em 24 horas, possibilita
um contato mais autêntico com os seguidores. Além disso, o app é uma grande ferramenta para
auxiliar na ida de tráfego para um site, por meio dos links na função “Ver mais”, a qual permite
os usuários saírem daquela história para onde você quiser levá-los.
No Instagram, cada dia é uma novidade. Seja um tipo de anúncio diferente ou alguma
nova funcionalidade dentro do Story, sempre existe algo novo na plataforma. Cada inovação é
uma nova chance de se relacionar com o consumidor de forma interativa e de dinamizar
conteúdo, potencializando os resultados dentro dessa rede social. A visibilidade é outro ponto
fortíssimo que o aplicativo traz, não apenas pelos milhões de usuários da plataforma, mas pelo
apelo extremamente visual.
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Além destas ferramentas, Facebook e Instagram, existe o WhatsApp, um aplicativo que
está na vida das pessoas todos os dias e em todos os momentos, fazendo com que ele seja a rede
social mais popular do Brasil. Afinal, ele é a maneira mais fácil de comunicação entre pessoas
e pode ser um grande facilitador para os consumidores da marca fazerem o mesmo. A troca de
mensagens instantâneas é a função do aplicativo, levando-o para o topo dos aplicativos com
essa função e o colocando como a maior plataforma do mundo nesse quesito. O principal
benefício do WhatsApp é a praticidade. Como ele já está no cotidiano das pessoas, pode ser a
porta mais fácil de um usuário/consumidor ter contato com uma marca; é uma forma de SAC,
assim como o Messenger, e é um grande aliado para facilitar transações, para a compra de
produtos e para a troca de informações.
Conclui-se, portanto, que essas três principais redes sociais indispensáveis serão
utilizadas massivamente pela Madame Lilá, pois com elas será buscado o melhor desempenho
para a marca dentro das mídias sociais, a fim de atingir a excelência em marketing digital.
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