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9. Anexos 
1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.1. TEMA  

 O presente estudo de conclusão de curso tem a finalidade de apresentar um plano de 

negocio de um empreendimento comercial no segmento de decoração em Curitiba localizado 

no bairro Batel com comercialização de produtos e serviços 

1.2. PROBLEMA 

 A dificuldade do consumidor na busca de produtos e serviços de decoração no 

momento da finalização das moradias devido a pouca oferta no mercado de estabelecimentos 

que ofereçam ao consumidor produtos e serviços de qualidade. Muitas vezes o cliente se 

obriga a visitar varias lojas e recorrer a serviços não compatibilizados oferecendo baixo nível 

de satisfação e demandando um grande tempo de pesquisa pelo próprio consumidor, o que 

gera insegurança e demora no processo de decisão. 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver o plano de negocio do 

estabelecimento comercial no segmento de decoração. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mapeamento do mercado em produtos e serviços. 

 Desenvolvimento da segmentação de atuação 

 Identificar necessidades de infraestrutura e investimentos 

 Desenvolver plano de negócio para implantação 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

 O empreendimento consiste em um negocio próprio em formato de loja física que 

oferece uma gama de produtos de decoração com design e funcionalidade para casas e 

apartamentos que estejam na sua fase final de acabamento podendo servir ao consumidor 

final, ou ao profissional de decoração que auxiliara na escolha e contratação de produtos e 

serviços. Estarão disponíveis serviços de confecção de cortinas, roupa de cama e banho, linha 

bebe, instalação de papel de parede, colocação de prateleiras, quadros e outros objetos de 

finalização para a decoração da casa. 

 Se diferencia da concorrência pela curadoria dos produtos com uma linha 

contemporânea, estoque a pronta entrega, serviço de demonstração e atendimento 

especializado e possibilidade de customização dos produtos. 

A localização será no bairro Batel na rua Augusto Stelffeld pela sua proximidade de 

lojas de mobiliário facilitando acesso aos clientes que ja frequentam a região. Importante via 

de acesso e visibilidade dos bairros Ecoville, Batel e Champagnat o que será positivo para 

capitação do público alvo. (Figura 1) 

      

  Figura 1. Mapa da região do Batel em Curitiba PR 
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Figura 2. Fachada da loja 

Conforme figura 3, o espaço de 200 metros quadrados que conta com 2 pavimentos 

será dividido em 2 áreas sendo área 1 com 131 m2 para  recepção, pronta entrega, mostruários 

para encomenda e atendimento e área 2 (mezanino) com 69 m2 :  área de produção conforme 

figura 3. 

Figura 3. Planta da loja terreo e mezanino.  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2.2. Oportunidade de negócio e potencial de mercado 

 O mercado de decoração em Curitiba voltado para o publico A  e AA esta localizado 

especificamente bairros do Batel, Champagnat, Ecoville e arredores tendo um publico alvo 

clientes finais e profissionais de decoração ( arquitetos, decoradores e designers de interiores) 

que consomem no momento de finalização do projeto. 

 O mercado existente é de especialistas e oferece produtos de estilo mais clássico e por 

isso mais caros e não se encontra grande variedade em um só lugar. Os principais 

concorrentes de produtos são Oda design, Bergerson presentes, Amare presentes, Tok & Stok 

e no segmento de serviços Marili Decor, e profissionais liberais indicados pelas lojas que 

vendem produtos.  

 Os serviços em geral são uma deficiência em varias lojas sendo oferecidos somente 

em alguns especialistas, o que leva o cliente a frequentar várias lojas para a finalização da 

decoração. Não é oferecido serviço de pequenas instalações, somente por marceneiros que por 

sua vez priorizam projetos maiores com armários e marcenaria planejada. 

  As lojas existentes se concentram na linha presentes e enxoval e não oferecem uma 

linha mais funcional e básica, e também não oferecem um serviço customizado. 

 Para o profissional de decoração uma loja que oferece um mix de produtos e serviços 

coordenados poderia gerar uma conveniência e por sua vez compras mais robusta e fidelizar 

clientes. Outro potencial é o consumidor final que depende de atendimento especializado para 

realização da compra. 

E importante lembrar a alta demanda do mercado de luxo na finalização de decoração 
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2.3. VANTAGENS COMPETITIVAS 

A partir das informações analisadas na oportunidade de negócio e potencial de mercado, 

a principal vantagem competitiva está em oferecer ao publico alvo  uma gama de objetos de 

decoração e serviços que caompatibilizem a instalação do projeto de finalização da decoração 

tudo em um único lugar facilitando o atendimento do cliente final e do profissional de 

decoração. 

2.4. OBJETIVO, VISÃO, MISSÃO E VALORES: 

Objetivo: Atender a demanda de finalização da casa oferecendo atendimento 

especializado, uma gama de produtos contemporâneos e serviços compatibilizados em um 

único lugar.  

Visão: Ser referência no segmento de decoração e finalização de residência.  

Missão: Facilitar a decoração das casas tornando um momento de realização do sonho 

de morar bem através de consultores especializados, produto e serviço de qualidade. 

Valores:  

Recursos humanos - Atendimento por especialistas que amam decoração  

Design contemporâneo e funcional 

Qualidade dos produtos  
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2.5. RESPONSÁVEIS E SUAS COMPETÊNCIAS 

2.6 SETORES DE ATIVIDADE  

[  ] Agropecuária  

[x] Comércio  

[  ] Indústria  

[x] Serviços 

Nome: Ingrid Moskalewski

Endereço: R. Dr Manoel Macedo Loyola, 20

Cidade: Curitiba Estado: Paraná

Perfil: Designer,  empreendedora, formado pela Escola de Musica e Belas Artes do 

PR com larga experiência em gestão comercial, atua como gerente comercial 

em loja de mobiliário de alto luxo.

Atribuições: Responsável pela gestão do empreendimento, gestão da equipe de loja, 

desenvolvimento de fornecedores, formação de gama de produtos, 

relacionamento com o mercado e ações comerciais.

Nome: Samuel de Figueiredo e Soares

Endereço: R. Dr Manoel Macedo Loyola, 20

Cidade: Curitiba Estado: Paraná

Perfil: Administrador, empreendedor, formado pela Universidade Campos de 

Andrade

Atribuições: Responsável por compras, gestão administrativa do empreendimento, 

pagamentos e recebimentos, RH, controle de estoque, controle prestadores 

de serviços e equipe de montagem, gestão de site e vendas on line, logística. 
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2.7 FORMA JURÍDICA  

[  ] Empresário Individual  

[  ] Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI  

[  ] Microempreendedor Individual – MEI  

[X] Sociedade Limitada  

[  ] Outros: 

2.8 PROCESSOS OPERACIONAIS 

 Atendimento em loja será de segunda a sexta das 10:00 as 19:00 e sábado das 10:00 as 

16:00. Trabalho com carga horária de 44 horas semanais e revezamento de horário de almoço. 

Conforme Tabela 1 descrição da necessidade de pessoal. 

Tabela 1. Necessidade de pessoal 

Cargo / Função Qualificações necessárias

Consultores de 

Vendas

Atribuições do cargo: 
1. Prospeção de clientes, e profissionais e conhecimento do 

mercado. 
2. Conhecimento de produto, domínio de projeto, facilidade para 

coordenação de gama e serviços e forte senso estético. 
3. Excelente relacionamento com equipe, clientes e profissionais de 

decoração. 
4. Visitas externas para medição e orçamento 
5. Demonstração de objetos e produção de ambientes no cliente 
6. Orçamentação, fechamento e pós venda. 

Requisitos: 
Ensino Superior Completo em Design ou Arquitetura;  
Experiência de 5 anos no segmento de vendas; 
Disponibilidade para visitas externas 
Responsabilidade, dinâmica e gosto por decoração 
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Cargo / Função Qualificações necessárias

Instalador Atribuições do cargo: 
1. Conhecimento em instalações em geral (cortinas, persiana, 

prateleiras, quadros, montagem em geral) 
2. Embalagem e entrega de objetos; 
3. Noções de pintura e elétrica; 
4. Solucionar problemas de montagem com calma e segurança;  
5. Capacidade de planejamento. 

Requisitos: 
Excelente relacionamento com clientes e colegas de trabalho; 
Carta de motorista tipo C  
Cuidadoso e organizado 
Pontualidade

Cargo / Função Qualificações necessárias

Assistente de 
entrega e 
montagem

Atribuições do cargo: 
1. Conhecimento de instalações simples (cortinas, persiana, 

prateleiras, quadros, montagem em geral); 
1. Embalagem e entrega de objetos; 
2. Noções de pintura e elétrica; 
3. Conferencia de mercadoria; 
4. Contagem de estoque e recebimento de materiais.  

Requisitos: 
Capacidade para trabalho em equipe; 
Excelente apresentação; 
Pontualidade; 
Carteira de motorista tipo C; 
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Cargo / Função Qualificações necessárias

Serviços Gerais Atribuições do cargo: 
1. Limpeza; 
2. Serviço aos clientes; 
3. Organização de materiais de uso e consumo; 
4. Dominio de rotina. 

Requisitos: 
Simpatia e discrição; 
Pontualidade 
Excelente apresentação 
Limpeza e organização

Tabela 5. Necessidade de pessoal –

Cargo / Função Qualificações necessárias

Costureira Atribuições do cargo: 
1. Confecção de cortinas, colchas, berço e mesa  
2. Organizar produção e datas de entrega 
3. Solicitar compra de matéria prima (tecidos, fiação, botões, etc.) 

Requisitos: 
Experiência comprovada em costuras  
Domínio de técnicas de confecção 
Pontualidade 
Planejamento
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3. PLANO DE MARKETING 

3.1. ANÁLISE SWOT 

Com o objetivo de oferecer aos administradores uma ferramenta de análise contínua do 

investimento, é importante desenvolver a comparação entre as forças e fraquezas, que dizem 

respeito aos aspectos internos da empresa, assim como as oportunidades e ameaças, que 

corresponde ao conjunto externo. 

3.2. CANVAS DE INOVAÇÃO 

Como ferramenta de gerenciamento estratégico do empreendimento, foi criado um 

¨modelo de inovação Canvas, como o objetivo de criar um mapa visual de funcionamento 

futuro da operação para otimizar a visualização e compreensão do investimento, conforme 

imagem abaixo.  

Tabela 2. Análise de Swot 

AVALIAÇÃO INTERNA

FORÇAS FRAQUEZAS

• Conveniencia de produtos e serviços. 

• Atendimento especializado 

• Curadoria de produtos 

• Abertura de mercado. 

• Fornecedores instáveis e prazo de 
entrega longo 

AVALIAÇÃO EXTERNA

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Poucas lojas concorrentes que 
oferecem mix de produto e serviço 
de qualidade. 

• Parcerias com lojas de moveis 
planejados e mobiliário solto 

• Parceria com construtoras 
• Mercado com demanda reprimida

• Concorrência com mercado de 
especialistas com grande largura de 
gama. 

• Instabilidade de cambio para compra 
de matéria prima e produtos. 

• .Evolução da concorrência.
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Tabela 3. Canvas de inovação
Rede de Parceiros Atividades Chave P r o p o s t a d e 

Valor
Relacionamento com 
Clientes

S e g m e n t o s d e 
Clientes

Parceria com 
profissionais de 
decoração 

Construtoras 

M o s t r a s d e 
decoração 

Fornecedores 
locais 

Venda de produtos 

Venda de serviços 

Demonstração de 
produtos 

F o r m a ç ã o d e 
coleção 

Encontrar em um 
ú n i c o l u g a r 
p r o d u t o s e 
s e r v i ç o s 
compatibilizados 
para a decoração 
da casa

E n c o n t r o s d e 
pequenos grupos de 
profissionais e seus 
convidados 

Retorno do cliente 
a loja

Noivos 

P e s s o a s q u e 
constroem ou 
reformam 

Profissionais de 
decoração  

Construtoras 

Publico A e AA 
decorando

Recursos Chave
C a n a i s d e 
Distribuição

R e c u r s o s 
H u m a n o s 
especializados 

Estoque inicial 

Customização

Loja fisica 

Site 

Feiras e Mostras de 

decoração 

E s c r i t ó r i o s 

profissionais 

Estrutura de Custos Fluxo de Receitas

Custos relevantes serão aluguel e estoque inicial Receita de venda de produtos de pronta entrega, serviços, 
e de produtos sob demanda



       
3.3. OS 4 P’S 

 3.3.1 Produto 

 Os produtos comercializados deverão seguir um estilo contemporâneo e funcional, 

com uma gama que atenda o desejo do consumidor em atingir um nível de qualidade e preço 

intermediário porem com design. Os produtos deverão formar uma composição entre si 

criando uma coleção e se complementando.  

 A loja física e o site deverão ter um forte senso de estético em sua arrumação e 

produção e garantir sempre a sensação de novidade, coleção e atualidade a fim de garantir a 

compra por impulso e o alto índice de retorno de seus clientes.  

 Alguns fornecedores participarão da gama de produtos como sistema de consignação, 

eliminando o custo de estoque e possibilitando a renovação da gama a venda na loja 

(fotografias, gravuras, desenhos, cerâmicas, moveis etc.) 

 Parte dos produtos deverão ser  produzidos por fornecedores locais e nacionais 

enquanto alguns produtos poderão ser importados da China devido a qualidade e baixo custo ( 

papeis de parede, almofadas, tecidos, aromatizantes, objetos) 

 Os serviços comercializados terão o foco de customização, desde o atendimento para o 

projeto, a personalização das roupas de cama, a montagem de produção na casa do cliente, e 

instalações em geral deixando o cliente seguro de sua qualidade e compatibilização. 

 3.3.2 Preço 

 O posicionamento de mercado da marca devera ser de uma demanda de volume 

intermediário de venda a pronta entrega e de uma forte demanda customizada. 

 A estratégia de preço no primeiro ano visa criar uma imagem de marca selecionada 

porém acessível,  ou seja, que apresente design e também oportunidade. Para isso alguns 

produtos serão usados para acelerar o conhecimento da loja e despertar a sensação de 

oportunidade na pronta entrega na loja e no site. Contudo o objetivo desta estratégia é 

alavancar a penetração no mercado e desencadear a venda de outros produtos da coleção uma 

vez que o preço não é o único fator decisivo para compra de decoração e sim design, 

qualidade e impulso de compra. 

 O objetivo é formar um ticket médio de R$ 190,00 no primeiro ano. 
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 3.3.3 Praça 

 O principal canal de distribuição dos produtos será a loja física e teremos um segundo 

ponto de distribuição que será o site de vendas on line. A atuação nas redes sociais trata 

visibilidade nacional e devera criar lides para acessos no site de compras extendendo o 

publico alvo. 

 Outro ponto de distribuição será através de profissionais de decoração como arquitetos 

designers e decoradores, aproximando os clientes finais em fase de finalização de obra. Desta 

maneira tanto o acesso a loja como a escolha dos produtos será assessorada pelo profissional 

o que significa um ticket médio elevado com produtos de margem de lucro mais altos. 

Geralmente este atendimento é seguido de uma demonstração dos produtos na casa do cliente 

antes da venda final.   

  

 3.3.4. Promoção  

 A estratégia de divulgação da marca será sempre associada ao design, qualidade e 

coleção devendo evitar apelo promocional de preço. Esta estratégia devera ser aplicada tanto 

na loja física como digital para criar uma identificação com o público alvo.   

 A marca deverá ainda participar de feiras e mostras de decoração como Casa Cor e 

Mostra Artefacto para obter visibilidade no mercado de decoração para profissionais e 

clientes. 

 Como o mercado de decoração de alto padrão em Curitiba esta concentrado em poucos 

profissionais, a estratégia de promover encontros na própria loja como recepções para 

profissionais e clientes convidados será uma excelente oportunidade de proporcionar uma 

experiência de compra na loja. 

  

!  18



       

4. ANÁLISE DE MERCADO 

 A análise de mercado compreende um componente importante do plano de negócio, 

uma vez que permite ao empreender uma visão ampla sobre seus clientes, concorrente e 

fornecedores. Neste estudo, inicialmente foi identificado o segmento a ser atendido.  

4.1. ANÁLISE DA DEMANDA 

O Mercado imobiliário está em pleno crescimento, especificamente nos imóveis de 

padrão A e AA. 

 Segundo a Ademi (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do 

Paraná) o numero de imóveis novos vendidos cresceu 48% no primeiro trimestre de 2018 em 

relação ao mesmo período de 2017. Area residencial cresceu 31%. O bairro que liderou o 

crescimento foi o Batel. O perfil dos compradores é conservador e habitualmente investem em 

aplicações de baixo risco como poupança e renda fixa e o crescimento se deve a queda dos  

índices de rentabilidade o que tornou o imóvel um investimento seguro e uma boa opção.  

Foi definido este publico como publico alvo para este plano de negocio.  

O segundo publico alvo serão os profissionais de decoração que por sua vez são 

contratados para fazer o projeto de casas e apartamentos e assim acessam os clientes no inicio 

do projeto. Esses escritórios levam entre 6 meses a 1 ano para entregar apartamentos nos 

casos de reforma e apartamentos novos prontos para morar. O prazo médio de construção de 

residências e de alguns apartamentos comprados na planta tem um tempo médio de 2 anos de 

execução. Esses dados permitem um mapeamento das oportunidades de negocio e um tempo 

de ativação e fidelização destes clientes finais. 

4.2. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Abaixo, as empresas que apresentam alguma concorrência direta ou indireta do plano 

de negocio proposto levando em consideração os especialistas e também os generalistas.  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Tabela 4. Análise da concorrência

Empresa Qualidade Preço 
Condições de 
pagamento

Produtos Serviços

Tok & Stok Boa Preços 
razoavelmente 
baixos, 
adequados a 
qualidade.

5X cc ou 
conforme 
campanha 
promocional ate 
10X cc

Mix de pronta 
entrega de objetos 
e moveis.

Utilitarios de medio 
padrão

Grande variedade 

Não Customiza

Montagem de 
prateleiras e espelhos

Nao instala quadros

Embalagem para 
presente

Lista de casamento

Não oferece 
atendimento 
especializado para 
profissionais

Bergerson 
Presentes

Muito boa Preços 
compatíveis com 
a qualidade

4X cc 
Nao costuma 
fazer campanha 
promocional

Linha de cristais, 
talheres e muranos 
importada de alto 
padrão 

Utilitários de alto 
padrão

Prataria

Estoque a pronta 
entrega

Nao customiza

Lista de casamento

Entrega de enxoval e 
montagem na 
residencia

Embalagem para 
presentes

Não oferece 
atendimento 
especializado para 
profissionais

Amare Presentes Muito boa Preços 
compatíveis com 
a qualidade

4X cc 
Nao costuma 
fazer campanha 
promocional

Variedade de 
produtos para 
mesa, vasos e 
complementos 
nacionais e 
produtos chineses

Lista de casamento

Embalagem para 
presente

Oferece atendimento 
especializado para 
clientes

Promove eventos de 
relacionamento 
clientes e profissionais
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Oda Design Muito boa Preços elevados 

justificados por 
serem peças 
assinadas por 
designers

3X cc

Produtos 
assinados em 
pouca quantidade 
e variedade 
( quadros, 
cerâmicas, vasos, 
moveis pequenos) 

Lista de casamento

Atendimento 
especializado a 
profissionais

Demonstração

Presença em ações 
de rua ativando 
designers, clientes e o 
mercado em geral

Marli Decor Boa Preços mais 
baixos que o 
mercado de 
Curitiba para 
incentivar o 
consumidor ir 
até São José 
dos Pinhais

Negociação de 
volume

Confecção de 
cortinas e colchas 
customizadas

Persianas

Mobiliario

Objetos

Pisos

Tecidos e papel de 
parede

Atendimento 
especializado a 
profissionais

Excelente negociação

Entrega e montagem 
especializada

Coletiza Boa Community 
Store cada 
marca oferece 
uma condição

Multimarcas 
independentes

Oferece desde 
moda ate cafe 
(lojas nômades)

Gama variável de 
produtos que são 
deixados em 
consignação

Atendimento 
generalista e 
segmentado

Oferece atmosfera 
cool a partir da 
diversificação de 
frequentadores (não 
necessariamente 
compradores)
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Camicado Boa Preços elevados 

para  qualidade

5X cc

Grande variedade 
a pronta entrega 
de cama mesa e 
banho.

Utilitarios

Objetos 
decorativos

Forte apelo comercial 
por estar em 
shoppings com 
promoções  e ações 
sazonais

Lista de casamento

Nao customiza

Apresentação dos 
produtos de forma a 
montar coleção 
facilitando escolha do 
conjunto.

Zara Home Muito boa Preços 
compatíveis com 
a qualidade  e 
variedade

5X cc

Grande variedade 
a pronta entrega 
de cama mesa e 
banho

Linha Baby

Coleção e 
coordenados

Objetos 
decorativos 
selecionados

Aromatizadores

Forte apelo de auto 
serviço com 
apresentação de 
coleções facilitando a 
escolha do cliente e 
induzindo a compra 
por impulso

Nao customiza
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5. ANÁLISES FINANCEIRAS 

5.1. INVESTIMENTO INICIAL 

Abaixo, detalhamento das necessidades de investimento para montagem do negócio e 

levantamento do investimento inicial com estimativa de R$ 150.000,00.   

  

Tabela 5. Investimento inicial

Item Unitário [R$] Unidade [ ] Investimento [R$]

Mesas 200 3 600

Cadeiras 70 10 700

Armario para mostruários 700 1 700

Computadores 1400 4 5600

Telefone 120 4 480

Impressora 280 2 560

Maquina bordadeira 3000 1 3000

Mesa de corte 550 1 550

Escada multifuncional 230 1 230

Furadeira e parafusadeira 180 2 360

Trena digital 300 2 600

Fiat fiorino 25430 1 25430

Ferragens para instalações 350 1 350

Outras ferramentas 140 1 140

Cafeteira 300 1 300

Filtro de agua 400 1 400

Estoque Inicial 100000 1 100000

Reforma da loja 10000 1 10000

TOTAL 150000
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5.2. RECEITAS 

O calculo de receita de vendas e serviços considerou fatores como demanda de 

mercado, previsão de vendas, capacidade instalada de comercialização, custo e preço de 

venda e retorno financeiro estimado. 

 Esta estimativa mínima de vendas devera crescer mensalmente 20% no primeiro ano, 

ate atingir um faturamento de R$ 166.000,00 quando devera atingir a capacidade instalada de 

comercialização devendo passar por readequação de quadro funcional e gama para atingir 

novo crescimento. 

  

Tabela 6. Projeçao de receita

Quantidade Custo 
unitario

Custo total Venda 
Unitario

Venda Total

manta 10 35 350 105 1.050

almofadas 100 20 2.000 60 6.000

vaso 25 50 1.250 150 3.750

ceramica 20 60 1.200 180 3.600

tecido 100 30 3.000 90 9.000

papel de 
parede

48 25 1.200 75 3.600

quadros 10 40 400 120 1.200

mobiliario 10 300 3.000 900 9.000

persianas 8 1.000 8.000 3.000 24.000

cestaria 10 29 290 87 870

Mao de obra 10 500 5.000 500 5.000

Total 25.690 67.070
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5.3. DESPESAS 

A estimativa de despesas administrativas, foram definidas através de levantamento de 

mercado enquanto o salários que compõem as despesas seguem o piso de cada categoria 

regional. 

  
A partir dos valores de salários, considerando ainda as estimativas de serviços 

contratados e aluguel, a conta totalizou R$ 285.000 anual . 

  
Despesas comerciais  foram estimadas de acordo com a demanda de vendas 

totalizando R$ 21.600,00 anual. 

O total de custo fixo mensal estimado é de R$ 25.550,00 e custo fixo anual R$ 
303.600 

Tabela 7. Despesas administrativas  Tabela 8. Salários

Item Mensal [R$] Anual [R$]  Profissional Salário [R$]

Aluguel 8.500 102.000  Consultor Vendas  1 1.500

Salarios brutos 13.300 159.600  Consultor vendas 2 1.500

Contador 450 5.400  Costureira 1.000

Manutenção 200 2.400  Instalador 1.300

Conta Agua e Luz 500 6.000 Aux. Montagem 1.000

Telefone e Internet 300 3.600 Serviços gerais 1.000

Iptu 500 6.000 Socio 1 3.000

 Socio 2 3.000

23750 285.000  Salario Liquido 11.156

Total 285.000  Salario Bruto 13.300

Tabela 9. Despesas comerciais

Item Mensal [R$] Anual [R$]

Marketing 1000 12000

Combustível 500 6000

Embalagem 300 3600

Total 1800 21600
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Tabela 10. Despesas Variáveis 

Abaixo segue descrição das despesas anuais, tendo considerado todos os serviços oferecidos, 

despesas fixas e ordinárias. 

 

 Figura 4. Despesas anuais 

Item Mensal [R$] Anual [R$]

Reposição de mercadoria 20.687 248244

!  26

1%2%2%1%1%4%

35% 54%

Salarios Aluguel Marketing Agua Luz Telefone Internet
Manutenção Contador Combustível Embalagem



       

6. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

6.1. TRIBUTOS E IMPOSTOS 

No regime tributário Simples Nacional a alíquota varia conforme a receita bruta, com a  

projeção de receitas da empresa, a mesma está situada na faixa 4, conforme tabelas abaixo. 

Os impostos previstos são os seguintes: 

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica  

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Liquido 

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  

PIS/PASEP - Programa de Integração Social e do Programa de Formação do   

   Patrimônio do Servidor Publico 

CPP - Contribuição Previdenciária Patronal  

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

Tabela 11. Tributos e Impostos 

6.2. CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

Como consideração para o cálculo do valor presente líquido do fluxo de caixa 

projetado apresentado a seguir, a vida econômica da operação foi definida como 5 anos. 

Dois cenários diferentes para a operação foram propostos, um com perspectiva positiva 

de aceitação de mercado e outra com resistência de aceitação. 

TABELA SIMPLES NACIONAL

FAIXA RECEITA BRUTA (12 
MESES) EM R$

ALIQUOTA VALOR A DEDUZIR (R$)

4ª Faixa De 720.000,01 a 
1.800.000,00

10,70% 22.500,00

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

FAIXA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS

4ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
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6.3. Fluxo de caixa projetado 

Tabela 12. Fluxo de caixa projetado otimista

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0  Aumento das Vendas 0% 20% 20% 20% 20% 20%

1  RECEITA BRUTA 804.840 965.808 1.158.969 1.390.763 1.668.916 2.002.699

2  TRIBUTOS 78.367 94.040 112.848 135.418 162.502 195.002

2.
1 COFINS ( 12,74%) 10.971 13.165 15.798 18.958 22.750 27.300

2.
2 PIS / PASEP (2,76%) 2.376 2.852 3.422 4.107 4.928 5.914

2.
3 CPP (42%) 36.169 43.403 52.084 62.500 75.001 90.001

2.
4 ICMS (33,5%) 28.849 34.619 41.543 49.851 59.822 71.786

3  RECEITA LÍQUIDA 726.472 871.767 1.046.120 1.255.344 1.506.413 1.807.696

4  DESPESAS 
OPERACIONAIS 572.197 625.316 689.059 765.551 857.342 967.490

4.
1  Despesas Administrativas 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000

4.
2  Despesas Comerciais 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

4.
3 Despesas (custo produto) 265.597 318.716 382.459 458.951 550.742 660.890

5  LAIR 154.275 246.450 357.060 489.792 649.071 840.205

6  IMPOSTOS 7.750 9.300 11.160 13.393 16.071 19.286

6.
1  IRPJ (5,5%) 4.736 5.683 6.820 8.184 9.821 11.785

6.
2  CSLL (3,5%) 3.014 3.616 4.340 5.208 6.250 7.500

7  LUCRO LÍQUIDO 146.524 237.149 345.899 476.399 632.999 820.919

8  LUCRO LÍQUIDO MENSAL 12.210 19.762 28.824 39.699 52.749 68.409
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Tabela 13. Fluxo de caixa projetado pessimista 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0  Aumento das Vendas 0% 5% 5% 5% 5% 5%

1  RECEITA BRUTA 804.840 845.082 887.336 931.702 978.288 1.027.202

2  TRIBUTOS 78.367 82.285 86.399 90.719 95.255 100.018

2.
1 COFINS ( 12,74%) 10.971 11.519 12.095 12.700 13.335 14.002

2.
2 PIS / PASEP (2,76%) 2.376 2.495 2.620 2.751 2.889 3.033

2.
3 CPP (42%) 36.169 37.977 39.876 41.870 43.964 46.162

2.
4 ICMS (33,5%) 28.849 30.291 31.806 33.396 35.066 36.820

3  RECEITA LÍQUIDA 726.472 762.796 800.936 840.982 883.032 927.183

4  DESPESAS 
OPERACIONAIS 572.197 585.477 599.420 614.061 629.435 645.576

4.
1  Despesas Administrativas 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000

4.
2  Despesas Comerciais 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

4.
3 Despesas (custo produto) 265.597 278.877 292.820 307.461 322.835 338.976

5  LAIR 154.275 177.319 201.515 226.921 253.597 281.606

6  IMPOSTOS 7.750 8.138 8.545 8.972 9.420 9.891

6.
1  IRPJ (5,5%) 4.736 4.973 5.221 5.483 5.757 6.045

6.
2  CSLL (3,5%) 3.014 3.164 3.323 3.489 3.663 3.846

7  LUCRO LÍQUIDO 146.524 169.181 192.970 217.948 244.176 271.714

8  LUCRO LÍQUIDO MENSAL 12.210 14.098 16.080 18.162 20.348 22.642
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Figura 5. Eficiencia Operacional

6.4. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

6.4.1. PONTO DE EQUILÍBRIO 

 O Ponto de equilíbrio é uma importante ferramenta de gestão financeira para 

identificar o volume mínimo de faturamento para não gerar prejuízos. O ponto de equilíbrio 

deste projeto é definido pelo custo fixo dividido pela receita menos despesas variáveis, neste 

caso quando o faturando atingir 48% da receita mensal estimada do negocio R$ 32.193,00. 

 6.4.2. PAYBACK 

 É o período de retorno dos investimentos iniciais do negocio sendo calculado pelo 

investimento inicial dividido pelo resultado médio mensal do fluxo de caixa. Neste cenário 

otimista o payback se dará quando a empresa realizar 12 meses de operação. 
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6.4.3. VPL 

Valor presente liquido determina o valor presente de investimentos futuros 

descontando juros e investimento inicial. Ele determina se o investimento é ou não é viável. 

Considerando o investimento inicial de R$ 150.000,00 e uma taxa mínima de 

atratividade de 18% a.a. e ainda os fluxos de caixa nos próximos 5 anos, chegamos ao 

indicador positivo de VPL R$ 877.425,41 o que indica que o investimento é viável no cenário 

otimista enquanto no cenário pessimista o VPL R$ 432.270,00 

6.4.4. TIR 

 Taxa interna de retorno significa o retorno anual do projeto, ou seja quanto este projeto 

estará rendendo anualmente em percentual. Calculado a partir do investimento inicial e o 

fluxo de caixa projetado nos próximos 5 anos.  A TIR de 139,66% no cenário otimista mostra 

a alta taxa de retorno do projeto e ainda no cenário pessimista a TIR 107,22% ainda é 

positiva. 

!  31



       
 7. CONCLUSÃO 

O presente estudo possibilitou elaborar o plano de negócio de uma empresa no ramo da 
decoração para atender a um publico alvo A e AA em Curitiba região Batel e arredores e realizar 
seu plano de operação estimando os resultados comerciais e financeiros. 

O estudo mostrou em sua pesquisa de mercado que há uma demanda oportuna a operações 
que sejam inovadoras em seu formato visando facilitar o atendimento ao cliente e ao profissional 
de decoração oferecendo serviços e customização como diferenciais de busca por parte do publico 
alvo. 

No plano operacional, organizacional e marketing foi apresentando detalhamento de 

como funcionará a operação, tendo em vista todas as etapas de montagem incluindo o imóvel, 

planta, custos e recursos materiais e humanos alem de gama de produtos, precipitação, 

estimativas de faturamento. 

Por fim, no planejamento financeiro foi possível analisar em cenários otimista e 

pessimista os resultados econômicos estimando fluxo de caixa nos próximos 5 anos, TIR, 

VPL, e Payback, indicadores estes que mostram a viabilidade financeira da operação fator que 

será importante ferramenta para o investidor ou empresário decidirem investir no projeto. 

Atribuo o resultado positivo a decisão de manter o baixo custo inicial e baixo custo fixo do 

negocio a estratégia de gama de produtos mantendo um baixo estoque de imobilizado e a 

produção por demanda customizada. Também o fato de que parte das mercadorias ficarão na 

loja em consignação sem gerar custos iniciais e permitindo a reciclagem e atualização da 

gama é um fator positivo para o resultado econômico do projeto. 
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9. ANEXOS 
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