
 

 
 
 

ANA CAROLINA MASON DA SILVA 
 
 

PROJETO DE VIABILIDADE PARA ABERTURA DE NOVO 
NEGÓCIO: 

Mason’s Comércio de Embalagens 
 
 
 
  Jose Carlos Franco de Abreu Filho 
  Coordenador Acadêmico Executivo 
 
 

Denise Oldenburg Basgal 
Orientador 

 
 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Pós-
Graduação lato sensu, Nível de Especialização, do Programa FGV Management 

como pré-requisito para a obtenção do Título de Especialista. 
 
 
 

Gestão Estratégica de Empresas 04/2016 
 
 

Curitiba - PR 
2017 



 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso 
 

 
 

PROJETO DE VIABILIDADE PARA ABERTURA DE NOVO 
NEGÓCIO 

Mason’s Comércio de Embalagens 
 
 
elaborado por Ana Carolina Mason da Silva e aprovado pela Coordenação 
Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de 
Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Nível de 
Especialização, do Programa FGV Management.  
 
 

 
Data da Aprovação: ____ de _______________ de _________ 

 
 
 
 

Jose Carlos Franco de Abreu Filho 
Coordenador Acadêmico Executivo 

 
 
 

Denise Oldenburg Basgal 
Orientadora 

 
 
 
 



 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
A aluna Ana Carolina Mason da Silva, abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão 
Estratégica de Empresas, Turma 04/2016 do Programa FGV Management, realizado 
nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de Outubro/2016 a 
Outubro/2017, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso 
intitulado: Projeto de Viabilidade para Abertura de Novo Negócio – Mason’s 
Comércio de Embalagens, é autêntico e original. 
 

Curitiba, 23 de outubro de 2017 
 
 

Ana Carolina Mason da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
FIGURA 1 - Mapa do Estado do Paraná ...................................................................14 
FIGURA 2 – Organograma Funcional .......................................................................27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 – Cruzamento Clientes x Tipos de Consumo ..........................................30 
TABELA 2 –Gastos Pré-Operacionais ......................................................................31 
TABELA 3 – Investimentos Pré-Operacionais ...........................................................32 
TABELA 4 – Custos Fixos .........................................................................................33 
TABELA 5 – Projeção de Faturamento .....................................................................35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 
 
1.  SUMÁRIO EXECUTIVO ......................................................................................10 

1.1 O negócio........................................................................................................10 
1.2 Oportunidade de negócio..............................................................................10 
1.3 Produtos e Serviços.......................................................................................11 
1.4 Mercado Alvo..................................................................................................11 
1.5 Rentabilidade e projeção financeira.............................................................12 
1.6 Necessidades de investimento.....................................................................12 
1.7 Decisão............................................................................................................13 

2. A EMPRESA..........................................................................................................14 
2.1 Apresentação do Negócio............................................................................14 
2.2 Localização....................................................................................................14 
2.3 Área de Atuação............................................................................................15 
2.4 Composição Societária................................................................................15 

2.4.1 Quantidade de Quotas...........................................................................15 
2.5 Forma de Tributação....................................................................................15 
2.6 Estrutura........................................................................................................16 
2.7 Necessidade do Mercado a Ser Atendida e Vantagem Competitiva........16 
2.8 Análise SWOT...............................................................................................16 
2.9 Concorrentes.................................................................................................17 

2.9.1 Tuka Embalagens..................................................................................18 
2.9.2 Litoral Embalagens................................................................................18 
2.9.3 Mazam Embalagens..............................................................................18 
2.9.4 Concorrentes Indiretos...........................................................................18 

3. PLANO DE MARKETING....................................................................................20 
3.1 Produto..........................................................................................................20 

3.1.1 Mix de Produto.......................................................................................21 
3.2 Preço..............................................................................................................21 

3.2.1 Formação de Preço................................................................................21 
3.3 Praça..............................................................................................................23 
3.4 Promoção......................................................................................................24 

4. PLANO OPERACIONAL.....................................................................................26 
4.1. Recrutamento e Seleção..............................................................................26 



 
 

4.2 Estrutura Funcional.......................................................................................26 
4.3 Descrição da Unidade Física........................................................................28 
4.4 Clientes...........................................................................................................28 
4.5 Fornecedores.................................................................................................30 

5. PLANEJAMENTO FINANCEIRO..........................................................................31 
5.1 Gastos e Investimentos Pré-Operacionais..................................................31 
5.2  Capital de Giro...............................................................................................32 
5.3 Custos Fixos e Variáveis...............................................................................33 
5.4 Margem de Lucro...........................................................................................34 
5.5 Ponto de Equilíbrio........................................................................................34 
5.6 Projeção do Faturamento..............................................................................34 
5.7 DRE Projetada................................................................................................35 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................36 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................37 
ANEXOS....................................................................................................................38 
 

 
 

 



10 
 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1.1. O Negócio  
 

O objetivo do plano de negócios é avaliar a viabilidade de abertura de um 
comércio voltado para o mercado de embalagens na região litorânea do estado do 
Paraná. 

Trata-se de um negócio familiar, de pequeno porte, que tem como objetivo 
atender à necessidade pessoal dos proprietários. 

A escolha do ramo de atuação deve-se a um desejo pessoal da sócia e 
também à grande demanda de compra de produtos de embalagens, principalmente 
na época de verão. Mas acima de tudo, o fator determinante para escolha do 
negócio foi o desejo de continuidade dos serviços laborarias dos sócios que têm 
como objetivo pessoal a mudança definitiva para o litoral paranaense.    

Em um primeiro o momento o negócio será destinado as vendas na cidade 
de Matinhos, estado do Paraná, mas já é considerada a expansão para outras 
cidades litorâneas da região.  

A empresa contará com um funcionário para auxiliar nas vendas e todas as 
demais atividades serão conduzidas pelos sócios.  

A Mason’s Comércio de Embalagens tem previsão de início de suas 
atividades em 2018, visando atender um nicho de mercado local, atuando no ramo 
de comércio atacadista e varejista fornecedor de produtos descartáveis, embalagens 
e artigos festivos. 

 
1.2. Oportunidade de Negócio  

 
Em geral, o comércio na região litorânea sofre com a queda de vendas nos 

períodos fora da temporada de verão, que vai dos meses de dezembro até fevereiro 
(a depender da data do carnaval). A cidade de Matinhos, conforme dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017 possui 33.450 habitantes. 
Esse número no verão, período de temporada, chega a aproximadamente 500.000 
pessoas e existe estimativa, de acordo com  os órgãos responsáveis pelo comércio 
da região, que as vendas durante esse período aumentem em até 70% em relação 
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ao restante do ano. A cidade de Matinhos é dividida em 36 balneários, com 22 km 
de praias.  

O objetivo do negócio é atender principalmente os clientes durante o período 
de verão, porém também é considerado como visão de sucesso garantir a expansão 
das vendas durante o restante do ano para as cidades próximas.  

Por se tratar de um negócio familiar, todo o capital investido será dos 
proprietários, que também serão responsáveis por conduzir o negócio. Conforme 
mencionado acima, a escolha do negócio deve-se a um plano já em discussão dos 
proprietários de concretizarem o desejo de se mudar definitivamente para litoral e 
então poderem ter uma ocupação após a aposentadoria, mas que também traga 
algum tipo de rentabilidade.  

O plano para início e definição da área de atuação já está definida e 
basicamente deve-se por duas grandes razões: 1. O fato de já terem tido experiência 
no comércio anteriormente, em um mercado diferenciado, de prestação de serviços 
de alimentação e 2. o objetivo de atender um nicho de mercado sem grande 
concorrência na cidade e cidades vizinhas.   

O negócio inicialmente não tem o objetivo de alto retorno financeiro, em um 
primeiro momento haverá o investimento e a fixação no mercado para que depois de 
um período de adaptação, a ser demonstrado no plano de negócios, esse traga 
lucratividade. 

 
1.3. Produtos e Serviços 

 
O negócio terá como principal foco de produtos e serviços a venda de:  

 Copos, talheres, bandejas, potes e pratos plásticos;  
 Guardanapos, papel toalha; 
 Bandejas de EPS, bandejas de alumínio e papel alumínio; 
 Marmitex, luvas descartáveis e dispenser para copos;  
 Canudos, papel de presente e artigos de festa em geral. 

 
1.4. Mercado Alvo  

 
O mercado alvo do empreendimento a ser considerado será: 
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Empresas da região: de pequeno e médio porte que atuam em 
diversos ramos de atividade e que necessitam utilizar qualquer 
tipo de embalagem no seu dia-a-dia; 
Hospitais/Consultórios: hospitais, consultórios médicos ou 
odontológicos, entre outros ligados à área da saúde; 
Restaurantes/Sorveterias: restaurantes, lanchonetes, 
sorveterias, churrascarias e/ou outras empresas que atuam no 
ramo alimentício; 
Consumidor Final:  nesse mercado alvo, enquadram todos os 
outros clientes, incluindo as donas de casa que utilizando esses 
produtos para consumo diário, porém em quantidade menor. 
Outros clientes que se enquadram nesse grupo são os que 
compram de forma esporádica para festas de aniversário, 
casamentos, entres outros tipos de festas ou celebrações e 
acima de tudo o grande público que frequenta a região durante a 
temporada de verão.  

 
1.5. Rentabilidade e Projeção Financeira  
 

 Ponto de equilíbrio: Após 6 meses. 
 Margem de Lucro: 70%. 
 Investimento inicial: R$ 10.000,00. 
 Ponto de Equilíbrio: R$ 17.850,00. 
 Projeção do Faturamento: Crescimento mensal para os primeiros cinco 

meses de 5% ao mês à partir do sexto mês até o décimo segundo o 
crescimento projetado foi de 15% ao mês, tendo em vista que a mesma 
ampliará seu mercado de atuação. 

 
1.6. Necessidades de Investimento  
 

O empreendimento necessitará de um investimento inicial de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) que serão oriundos de investimentos pessoais dos proprietários.  
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1.7. Decisão 
 

Diante dos números e condições apresentadas a decisão é seguir com o 
projeto para abertura do novo comércio de embalagens, considerando-se ainda um 
plano pessoal dos proprietários, a decisão final será tomada por eles, mas de acordo 
com os fatores apresentados, conclui-se que é viável a abertura do novo negócio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2. EMPRESA 
 
2.1. Apresentação do Negócio 

 
A Mason’s Comércio de Embalagens tem previsão de início de suas 

atividades em 2018, visando atender um nicho de mercado local, atuando como 
comércio atacadista e varejista fornecedor de produtos descartáveis, embalagens e 
artigos festivos. 

Esse plano de negócio irá suportar a tomada de decisão para continuidade e 
viabilidade do projeto.  
2.2.  Localização  

Sua localização será na cidade de Matinhos - PR, com sede a definir. Alguns 
locais estão sendo abordados para finalização do negócio. 

A cidade está localizada na região litorânea do estado do Paraná. 
Aproximadamente 100km de distância da capital Curitiba.  

 
Figura 1 - Mapa do Estado do Paraná 

 
A região central da cidade está sendo considerada para escolha do 

empreendimento. A região conta com facilidades como: lojas de artesanato, lojas de 
vestuário, eletrodomésticos, farmácias, bancos, restaurantes e outros tipos de 
comércios. Após definição do local, os proprietários seguirão com as devidas 

Matinhos 
Curitiba 
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aprovações por todos os órgãos de fiscalização responsáveis e necessários para 
abertura de um novo empreendimento na região.  
2.3. Área de Atuação 

A princípio, seu mercado de atuação será sua própria cidade de Matinhos e 
seus bairros/distritos, após seis meses do início de suas atividades, a ideia é iniciar a 
distribuição dos produtos também para outras cidades da região que estejam em 
raio de aproximadamente 50 km de distância tais como: Praia de Leste, Pontal do 
Sul, Guaratuba, Ilha do Mel e Paranaguá. 
2.4. Composição Societária 

A composição societária da empresa será formada por dois sócios: Antonio 
Carlos da Silva, 60 anos, Engenheiro Eletricista, que já tem o plano de 
aposentadoria definido para dezembro de 2017. O mesmo já é aposentado pelo 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), porém na data mencionada acima, já 
está definido que irá encerrar suas atividades laborais na empresa que trabalha 
atualmente. Na Mason’s Comércio de Embalagens ele será responsável pelos 
setores administrativo/financeiro, comercial e pelos processos de tomada de 
decisão. 

E por Rosa Mason, 66 anos, aposentada. Ela possui vasta experiência 
profissional no comércio e será responsável pelos setores de compras, atendimento, 
logística, recursos humanos e pelos processos de tomada de decisão.  
 
2.4.1. Quantidade de Quotas 

As 20.000 quotas da empresa no valor de R$ 1,00 cada serão todas 
distribuídas igualmente entre os sócios. 

 
2.5. Forma de Tributação 

 
A Mason’s Comércio de Embalagens terá como forma de tributação o 

Simples Nacional. Trata-se de um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 
fiscalização de impostos aplicável para Microempresas e Empresas de Pequeno 
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Porte. Esta condição está prevista pela Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
2.6. Estrutura 

O sócio administrador e a sócia quotista terão autonomia e independência 
para realizar suas funções na empresa e quando as decisões envolverem a empresa 
de forma geral essas estarão em nível de igualdade.  

Várias funções serão desempenhadas pelos próprios sócios, inicialmente 
além deles, que irão conduzir todas as necessidades do negócio, será contratado 
um funcionário para realizar principalmente as funções de atendimento vendas, além 
de recebimento, emissão de cupom fiscal e nota fiscal.  
 
2.7. Necessidade do Mercado a Ser Atendida e Vantagem Competitiva 

Por se tratar de um plano pessoal dos proprietários, ambos optaram por 
iniciar o comércio de embalagens e artigos festivos por entender a necessidade do 
mercado na região, assim como a facilidade do serviço e atendimento, já que não 
envolve nenhum tipo de produção de produtos próprios, facilitando assim, a inserção 
do projeto na rotina de cada um deles.  

Atualmente o mercado nesse segmento na região é restrito a poucos 
negócios nesse ramo e o projeto baseia-se na tentativa de expansão dos produtos 
na região, assim como a conquista de novos clientes. 

 
2.8. Análise SWOT 

Com base em autores que citam ferramentas para elaboração de planos 
estratégicos e/ou planos de negócios podemos utilizar como referência a Matriz 
Swot. “A mais comum de todas, e também a espinha dorsal de todas as outras, é a 
matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças)”. (BIAGIO e 
BATOCCHIO, 2005, p.61) 

Ainda utilizando como referência os autores mencionados acima, 
direcionando a necessidade ao plano de negócio da Mason’s Comércio de 
Embalagens, é importante analisar: 
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“Já para micro ou pequena empresa, onde os recursos são escassos, é 
praticamente impossível contratar um trabalho de consultoria, e 
normalmente a estrutura administrativa resume-se a alguns sócios ou 
somente ao proprietário da empresa que, via de regra, tem um forte espirito 
empreendedor, porém com pouca formação acadêmica. Isso basta para 
explicar a escolha da matriz SWOT.” (BIAGIO e BATOCCHIO, 2005, p.61-
62) 

Dessa forma, apresenta-se a matriz SWOT para o negócio:  
 
 
 

  

2.9. Concorrentes 
A identificação de concorrentes não é uma ação simples, uma vez que, além 

da concorrência direta, há também vários concorrentes indiretos e potenciais. 
(BIAGIO e BATOCCHIO, 2005) 

Após análises e pesquisas realizadas na cidade, identificou-se três 
concorrentes diretos. Sendo que um (Tuka Embalagens), pode ser considerado com 
a mesma atuação e rentabilidade que está sendo prevista para Mason’s. É uma loja 
de médio porte, com estoque limitado, atendimento familiar. 

Além disso, também foi identificado dois comércios de grande porte que 
atuam com diversos tipos de produtos e possuem um escopo de atendimento 
superior ao plano estratégico da Mason’s Comércio de Embalagens. 

Força 
.Poucos concorrentes 
.Preços competitivos 
.Atendimento personalizado 

Fraqueza 
.Equipe reduzida 
.Produtos com especificidade 
limitada 
.Lucros reduzidos 
 

Oportunidades 
.Possibilidade de venda em 
cidades da região 
.Período de temporada de 
verão – aumento das vendas 
 

Ameaças 
.Sazonalidade das vendas 
.Concorrentes com mesmo 
tipos de produtos 
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2.9.1. Tuka Embalagens 
Concorrência direta, atua com venda de embalagens, artigos festivos, 

também realiza organização de eventos para festas infantis. Recentemente trocou 
de endereço.  

Entre seus produtos possui opções de artigos decorativos para festas e 
também atua em outros ramos, como decoração e organização de eventos. 
Percebeu-se que possui estoque limitado, porém tem adaptabilidade para 
atendimento na loja e também em eventos. Aceita encomendas e trabalha com 
artigos personalizados. Empresa familiar.  
 
2.9.2. Litoral Embalagens 

Empresa médio porte na região, trabalha com embalagens de diversos tipos, 
artigos festivos e produtos de limpeza. Está iniciando a atuação no mercado de 
alimentação, com produção de sucos, doces que que já se encontram a venda na 
loja.  

Possui localização estratégica, no centro da cidade, com vários acessos aos 
demais balneários da região. Tem a facilidade de permitir o parcelamento das 
compras. Empresa familiar. 
 
2.9.3. Mazam Embalagens 

Tem vasta opção de artigos para festas. Trabalha com eventos 
especializados, porém seu grande foco atualmente tem sido oficinas, cursos e 
workshops, focando no aprendizado de confecção de bolos, cupcakes, bolachas, 
chocolates, etc. Consegue atrelar os cursos com a venda dos produtos aos 
participantes. Empresa familiar.   

 
2.9.4. Concorrentes Indiretos 

Na análise de concorrentes pode-se, também, acrescentar outros comércios 
na região, que podemos considerar como concorrentes indiretos já que vendem 
diversos tipos de produtos e entre eles, adiciona-se embalagens e artigos festivos, 
mas esse, não é o foco principal dos seus negócios, considerando:.   
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 Lojas Vem que Tem e Laurita Center. Ambas possuem um escopo 
semelhante, pois comercializam diversos tipos de produtos, das mais variadas linhas 
e entre eles, também foi possível encontrar embalagens e artigos festivos.  
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3. PLANO DE MARKETING 
 

Kotler e Armstrong (2010) definem marketing como “um processo 
administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam 
e desejam por meio da criação e troca de valor com outros”. Adicionalmente, 
complementam “o marketing envolve construir relacionamentos lucrativos e de valor 
com os clientes”. (KOTLER e ARMSTRONG, 2010, p.4). 

Tratando-se do conceito de marketing, devemos dar ênfase no planejamento 
e planos de marketing: “O planejamento de marketing implica decidir quais 
estratégias de marketing ajudarão a empresa a atingir seus objetivos estratégicos 
gerais”. (KOTLER e ARMSTRONG, 2010, p.44).  

“Já o plano de Marketing diz respeito à elaboração e implementação da 
estratégia de marketing” (CECCONELLO e AJZENTAL, 2008). Ele tem como base 
os 4Ps (produto, preço, promoção e praça) que são a base para o entendimento 
mercadológico do plano, também conhecidos por diversos autores como Mix de 
Marketing.   

 
3.1. Produto 

De acordo com Kotler e Armstrong (2010) produto é “algo que pode ser 
oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para 
satisfazer um desejo ou uma necessidade”.  

Para Kotler e Keller (2013) o produto é o primeiro e mais importante 
elemento do mix de marketing. Ainda, tratando-se de produto, podemos citar “uma 
definição bastante simplificada de produto, como tudo aquilo que a empresa tem 
para vender” (BIAGIO e BATOCCHIO, 2005, p. 138) 

A proposta de produtos oferecidos na Mason’s Comércio de Embalagens 
será voltada para embalagens e artigos festivos. Considerando a qualidade dos 
fornecedores, assim como diversidade de opções em tamanho e cores.  

Os produtos serão destinados para o consumo diário em residências, 
empresas, hospitais e consultórios médicos/odontológicos ou em datas especiais 
como casamentos, aniversários, entre outros tipos de 
comemorações/confraternizações.  
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3.1.1. Mix de Produto  
A Mason’s Comércio de Embalagens trabalhará com ampla gama de produtos 

voltados para embalagens e artigos festivos, tais como: 
 Copos, talheres, bandejas, potes e pratos plásticos;  
 Guardanapos, papel toalha e lençóis hospitalares; 
 Bandejas de EPS, bandejas de alumínio e papel alumínio; 
 Marmitex, luvas descartáveis e dispenser para copos;  
 Canudos, papel de presente e artigos de festa em geral. 

3.2. Preço  
De acordo com Las Casas (2017) “o preço ajuda a dar valor às coisas e 

representa uma troca pelo esforço feito pela empresa vendedora através da 
alocação de recursos, capital e mão-de-obra dos produtos comercializados”.  

Adicionalmente, Kotler e Armstrong (2010) definem preço como “a quantia 
em dinheiro que se cobra por um produto ou serviço, é a soma de todos os valores 
que os consumidores trocam pelos benefícios de obter ou utilizar um produto ou 
serviço”.  

Para Kotler e Keller (2013) o preço é o único elemento do mix de marketing 
que gera receita, os demais produzem custos, também é um dos elementos mais 
flexíveis, pois ele pode ser alterado com rapidez.  

Las Casas (2017) complementa que a concorrência é uma das grandes 
influenciadoras da determinação do preço. Mas, além da concorrência, ele também 
cita os fornecedores e até mesmo os consumidores, que são variáveis para definição 
da estratégia de preços.  

 
3.2.1. Formação de Preço  

Para Biagio e Battocchi (2005) os preços são formados a partir da percepção 
do cliente ao valor atribuído por este ao produto, ou seja, quem estabelece o preço é 
o próprio mercado.  

A formação de preço de cada produto revendido pela Mason’s Comércio de 
Embalagens será definido a partir de análise de custo x margem de lucro entre 
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outros itens. Tendo como objetivo fornecer produtos de qualidade com política de 
preço justo, alinhado com os preços praticados pelos concorrentes na região.  

Será considerando também práticas de início do negócio, como preços 
promocionais em alguns produtos, com desconto e concessões, com o objetivo de 
estimular os consumidores a comprarem mais produtos e se fidelizarem ao negócio. 

 
 “É importante ressaltar que preço não pode ser confundido com custo nem 
com valor. O preço, em um mercado competitivo, é determinado pela oferta 
e demanda, o custo do produto é composto pelas despesas fixas e variáveis 
da empresa. A diferença entre ele é o lucro”.  (CECCONELLO e AJZENTAL, 
2008, p.167-168) 

A formação de preço vai ser baseada nos custos dos valores pagos aos 
fornecedores, preço de frete, pagamento de impostos.  

De acordo com Kotler e Keller (2013), deve-se também considerar a margem 
de lucro para cada produto que pode ser conceituada pelo percentual adicional que 
os empresários incluem para revender os produtos. Para isso é considerado o valor 
das despesas fixas, preços praticados pelos concorrentes e o percentual de ganho 
desejado pelos proprietários sem que o preço deixe de ser atrativo para os clientes.  

Também serão adotadas práticas de preço com desconto, como por exemplo 
listadas por Kotler e Keller (2013) “descontos, descontos por quantidade, descontos 
funcionais, descontos sazonais, concessões”. 

Considerando a política de preço da Mason’s Comérico de Embalagens, 
teremos:  

 O percentual de 5% de desconto será oferecido a partir de pedido 
mínimo de R$ 200,00 e para forma de pagamento a vista; 

 Considerando formas de pagamento: pagamento à vista em dinheiro, 
faturado no boleto somente para empresas, cheque e cartão de débito 
e crédito; 

 Prazos de pagamento: à vista (crédito para vencimento e débito). Para 
empresas: 21 dias no boleto com pedido abaixo de R$ 200,00, para 
pedidos acima de R$ 200,00 poderão ser parcelados 20 e/ou  40 dias. 

É importante ressaltar que, conforme mencionado por Biagio e Battocchi 
(2005) “não existe uma estratégia de preços ótima, devendo a empresa efetuar uma 
análise das informações estruturadas dos clientes e dos concorrentes, para que 
possa posicionar-se sobre sua política de preços.  
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Adicionalmente os autores ainda complementam: 
 

A política de preços acaba sendo uma espécie de jogo de cartas: o 
vencedor será aquele que tiver grande capacidade financeira de aposta, de 
forma que os demais competidores não possam acompanha-lo, ou aquele 
que tiver mais coragem para blefar. (BIAGIO e BATOCCHIO, 2005, p. 144) 

 
3.3. Praça 

Kotler e Armstrong (2010) definem praça como “um conjunto de 
organizações interdependentes envolvidas no processo de oferecimento de um 
produto ou serviço para uso ou consumo de um consumidor final ou usuário 
empresarial”.  

Os autores ainda indicam que, mesmo bons produtos e preços adequados 
não são suficientes para garantir vendas. Para isso, consideramos dentro do Mix de 
Marketing, a praça. Que suporta e cria formas eficientes de condução dos produtos 
até os compradores finais.  

Las Casas (2017) afirma que sem a determinação da praça, o plano de 
marketing fica incompleto, pois os consumidores têm por preferência e/ou 
comodidade comprar os produtos em locais acessíveis para os mesmos e que acima 
de tudo, os produtos devem estar disponíveis quando necessário for a compra.  

Para distribuição, pode-se classificar como direta ou indireta. Sendo a 
distribuição direta sem a participação de terceiros e a indireta com a utilização do 
atacado e do varejo.  

Incialmente a praça da Mason’s Comércio de Embalagens irá ser a cidade 
de Matinhos – PR, onde será instalado seu ponto de venda e após seis meses do 
início das atividades passará a atender também outras cidades da região. Sua loja 
será instalada no centro da cidade onde o comércio da região está localizado. O 
local, endereço e instalações ainda estão sendo avaliadas e analisadas pelos 
sócios.  

A distribuição dos produtos acontecerá de forma direta, já que não haverá 
participação de terceiros. Todos os produtos serão recebidos dos seus fornecedores 
e vendidos diretamente pela Mason’s Comércio de Embalagens.  
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Os consumidores poderão ir comprar os produtos no local e também haverá 
disponibilidade de entrega em domicílio para compras acima de R$ 100,00.  

 
3.4. Promoção 

Kotler e Armstrong (2010) definem promoção como o conjunto de ações que 
tem impacto sobre certo produto e/ou serviço, estimulando a sua comercialização ou 
divulgação. Las Casas (2017) define como outra variável controlável do composto de 
marketing que recebe o significado de comunicação.  

Os autores ainda reforçam que o marketing moderno exige mais do que um 
bom produto, preços competitivos e produtos à disposição dos clientes. As empresas 
também precisam se comunicar com os clientes existentes e clientes em potenciais, 
através de um programa de comunicação de marketing consistente. (Kotler e 
Armstrong, 2010) 

Pode-se definir como ferramentas de comunicação, que fazem parte do 
plano de marketing ações como: propaganda, promoção de vendas, relações 
públicas e/ou publicidade, força de vendas e marketing direto.  

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte a ações de promoção da 
Mason’s Comércio de Embalagens tem como objetivo atrair novos clientes, para que 
possam conhecer a loja e se fidelizar com os produtos. Assim, quando necessário 
comprar produtos no segmento de embalagens, tenham a Mason’s Comércio de 
Embalagens como referência.   

A comunicação será clara, direta e objetiva, para atingir todos os níveis de 
público, independentemente de sua faixa etária e classe social, fazendo divulgação 
para o público em geral e atingindo principalmente seus clientes potenciais.  

O foco será a divulgação da sua marca através da internet, utilizando mídias 
sociais como Facebook, Instagram, criação de um website para promover a 
divulgação dos produtos, itens promocionais e com desconto, assim como publicar 
promoções sazonais que possam ocorrer (sorteios em datas comemorativas, por 
exemplo).  A criação e manutenção das páginas será realizada pelos próprios 
proprietários. Também haverá acesso por e-mail para que os clientes possam 
solicitar orçamentos e compras. 

Também será realizada a publicidade e propaganda do novo negócio 
através de folders de divulgação panfletados na área central da cidade, entregues 
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pessoalmente no ponto de venda e estabelecimentos que se enquadram como 
potenciais clientes, além da distribuição dos panfletos nas residências da cidade. O 
lay-out e impressão dos folders serão realizados por uma gráfica especializada da 
região. 

Para a força de vendas, os próprios sócios serão responsáveis. Após seis 
meses do início das atividades, a depender do número de vendas, será contrato um 
representante comercial que irá receber em sistema de comissionamento para 
possibilitar as vendas nas cidades da região. 
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4. PLANO OPERACIONAL 
 

4.1. Recrutamento e Seleção 
O processo de Recrutamento e Seleção na Mason’s Comércio de 

Embalagens, quando necessário, será realizado pelo sócio-administrador e sua filha, 
que tem atua profissionalmente na área de recursos humanos.  

O recebimento de currículos será de forma pessoal entregue na própria loja 
ou através de indicações por pessoas conhecidas de outros comércios da cidade ou 
moradores da região. O processo seletivo será feito através de aplicação de 
entrevista livre.  

 
4.2. Estrutura Funcional 

Conforme mencionado por Biagio e Battocchi (2005) a estrutura funcional da 
empresa diz respeito a alocação das pessoas nas atividades da empresa, 
responsabilidade do cargo de cada uma delas e ao nível de autoridade de cada 
cargo. 

Nesse sentido, é definido que o sócio administrador e sócia quotista terão 
autonomia e independência para realizar suas funções na empresa e quando as 
decisões envolverem a empresa de forma geral essas estarão em nível de 
igualdade.  

Várias funções serão desempenhadas pelos próprios sócios. Inicialmente 
além deles será contratado um funcionário para realizar principalmente as funções 
de atendimento vendas, além de recebimento, emissão de cupom fiscal e nota fiscal. 
A depender das vendas, após seis meses de atividades por ser considerada uma 
nova contratação de um representante comercial para realizar as vendas nas 
cidades da região.  
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Considerando as atividades individuais, temos:    

Descrição de Funções para Sócio Administrador: Responsável 
pelos setores administrativo/financeiro, comercial e processos de 
tomada de decisão. 
Descrição de Funções para Sócio Quotista: Responsável pelos 
setores de compras, atendimento, logística, recursos humanos e nos 
processos de tomada de decisão.  
Descrição de Funções para o cargo de Atendimento/Vendas: As 
principais funções a serem desempenhadas serão atendimento pessoal 
e telefônico, cadastramento de clientes, cadastramento de entrada de 
produtos, emissão de cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica, emissão de 
boletos, entrega de folders e cartão da loja dentro do próprio 
estabelecimento, anotação de pedido, recebimentos no caso de 
pagamento à vista, efetuar o processo de passar o cartão de crédito 
quando esse for o meio de pagamento escolhido pelo cliente, entre 
outros. 

A remuneração o funcionário de atendimento será de um salário mínimo 
regional do estado do Paraná. Valores conforme inciso V, do artigo 7º, da 
Constituição Federal e na Lei Complementar 103/2000 e de acordo com o decreto 
PR 6.638/2017 estabeleceu-se para o ano de 2017, no grupo de categoria 
profissionais que abrange os trabalhadores de serviços administrativos o valor de R$ 
1.269,40.  

Antonio Carlos da Silva  
Sócio Administrador 

 

Rosa Mason  
Sócia Quotista 

Atendimento/Vendas 

Figura 2 - Organograma Funcional 
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Além do salário base, será oferecido ao funcionário, seguro de vida e 
encargos assistenciais previstos na legislação trabalhista brasileira. 

Após a contratação do representante comercial, será pago comissão de 5% 
sobre todas as vendas que ele vier a realizar.  

Treinamentos de atendimento e práticas de vendas para os colaboradores 
poderão ser definidos em comum acordo com a necessidade de cada um, com 
objetivo de melhorar o desempenho de suas atividades e contribuindo para sua 
formação profissional. Esses cursos poderão ser um dos oferecidos por alguma 
entidade de classe que atua no município, como SESI ou SENAI, por exemplo. 

Pró-labore será pago somente para o sócio administrador, no valor de um 
salário mínimo regional do estado do Paraná, assim como o funcionário. 

Retirada de lucro ou antecipação do mesmo no primeiro ano de exercício da 
empresa mesmo que essa tenha lucro ele não será distribuído entre os sócios, esse 
será reinvestido em sua totalidade na empresa. 

Auxílio combustível será pago em sistema de gasto médio por 
quilometragem anotada em planilha e acertados no final do mês, para os sócios e 
representante comercial (quando contratado) para uso exclusivo nas atividades da 
empresa.  

 
4.3. Descrição da Unidade Física 

 
Como já mencionado anteriormente, o local para abertura do novo negócio 

ainda não está definido. As buscas estão sendo feitas com base na disponibilidade 
de locais para locação na região central da cidade.  

No local será colocado prateleiras para acomodar os produtos, balcão e 
mesa de atendimento, computador, impressora. 

 
4.4. Clientes 

 
A Mason’s Comércio de Embalagens busca atender os clientes da melhor 

possível e ajuda-los com a facilidade de compras, quando necessário. Já que os 
clientes poderão encontrar em um único lugar todos os produtos que necessitam e 
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que atualmente muitas vezes são comprados em supermercados, mercearias ou até 
mesmo fora da cidade.  

A Mason’s Comércio de Embalagens busca suprir essa necessidade 
disponibilizando aos clientes facilidade e comodidade. Para facilitar o 
relacionamento entre cliente empresa, esses potenciais clientes serão divididos em 
quatros grupos principais: 

Empresas nesse grupo estão todas as empresas de forma geral de 
pequeno e médio porte que atuam em diversos ramos de atividade.  O 
intuito é atender essas empresas fornecendo materiais descartáveis 
para o consumo próprio no seu dia a dia com pedidos mensais e/ou 
diários.  
Hospitais/Consultórios nesse grupo estão os hospitais, consultórios 
médicos ou odontológicos, entre outros ligados à área da saúde. 
Restaurantes/Sorveterias aqui se encontram os restaurantes, 
lanchonetes, sorveterias, churrascarias e/ou outras empresas que 
atuam no ramo alimentício.  
Consumidor Final nesse mercado alvo, enquadram todos os outros 
clientes, incluindo as donas de casa que utilizando esses produtos para 
consumo diário, porém em quantidade menor. Outros clientes que se 
enquadram nesse grupo são os que compram de forma esporádica para 
festas de aniversário, casamentos, entres outros tipos de festas ou 
celebrações e acima de tudo o grande público que frequenta a região 
durante a temporada de verão.  

 
Para definir os grupos acima como potenciais clientes, os produtos foram 

divididos em três grupos de consumo: Consumo Diário, Consumo nas Atividades e 
Consumo em Comemorações/Confraternizações.  

A Tabela 1, mostra cruzamento entre tipos de clientes X tipos de consumo, 
assim podemos identificar onde cada grupo tem potencial de compra: 
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Tabela 1 – Cruzamento Clientes x Tipos de Consumo 
 

  Consumo Diário  Consumo nas 
Atividades 

Comemorações/ Confraternizações  

Empresas X  X 
Hospitais/Consultórios X  X X 
Restaurante/Sorveterias X  X X 
Consumidor Final X  X   

4.5. Fornecedores 
 
Os fornecedores serão escolhidos levando se em consideração critérios 

como: qualidade dos produtos, rapidez na entrega, diversificação de itens, pedido 
mínimo e custo benefício tendo atenção quanto à questão da substituição tributária 
para pedidos feitos fora do estado.  

Pelo levantamento primário que foi realizado os fornecedores deverão ser do 
próprio estado do Paraná, considerando a cidade de Curitiba e eventuais 
fornecedores do estado de São Paulo. 

Principais fornecedores de embalagens no Brasil:  
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5. PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 

Para Biagio e Battocchi (2005) a inclusão de um plano financeiro dentro de 
um plano de negócios procura demonstrar um conjunto de projeções abrangentes 
que possam refletir o desempenho futuro da empresa em termos financeiros. Os 
autores afirmam, ainda, que se o plano for bem preparado e fundamentado, as 
projeções nele contidas podem transmitir uma imagem futura de estabilidade, 
podendo se tornar um dos principais pontos de avaliação da atratividade do negócio.  

“O que se busca numa análise de viabilidade econômico-financeira é a 
confrontação dos investimentos necessários com os lucros operacionais potenciais 
projetados, e geração consequente de caixa, para o negócio proposto”. 
(CECCONELLO e AJZENTAL, 2008). 

Os autores confirmam que a análise do plano financeiro pode ser positivo ou 
negativo, sendo um parâmetro que deve servir como base para o responsável 
decidir pela liberação ou não do investimento necessário ao plano analisado.  

 
5.1. Gastos e Investimentos Pré-Operacionais 
 

Nesse tópico foi feito o levantamento todos os pontos que a empresa 
necessita para iniciar suas atividades e possa atender seus clientes com conforto, 
credibilidade, rapidez na entrega de seus produtos e para que possa garantir sua 
sobrevivência no mercado.  

É definido como Gastos Pré-Operacionais tudo que se paga para colocar a 
empresa em funcionamento e que teoricamente não pode se fazer dinheiro 
futuramente, segue itens listados na planilha abaixo: 

 
Tabela 2 – Gastos Pré-Operacionais 

Descrição Valor 
Abertura da Empresa R$ 560,00 
Reforma do Prédio *estimativa R$ 3.631,68 
Aluguel R$ 1.600,00 
Total R$ 5.791,68 
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Para os Investimentos Pré-Operacionais definiu-se os pontos necessários 
para que a empresa tenha condições de iniciar suas atividades. Podendo esses, 
serem bens imobilizados da empresa ou itens de valor imobilizado. Mas considera-
se nesse item, os bens físicos da empresa e que no futuro podem ter retorno 
financeiro.  

Tabela 3 – Investimentos Pré-Operacionais 

Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total 
15 Prateleiras R$ 150,00 R$ 2.250,00 
3 Cadeiras R$ 150,00 R$ 450,00 
3 Banquetas R$ 80,00 R$ 240,00 
1 Computador R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
1 Impressora R$ 400,00 R$ 400,00 
1 Impressora Fiscal R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 
1 Balcão R$ 700,00 R$ 700,00 
1 Mesa R$ 300,00 R$ 300,00 
1 Purificador de Água R$ 360,00 R$ 360,00 
1 Ventilador R$ 170,00 R$ 170,00 
1 Telefone sem fio R$ 100,00 R$ 100,00 
1 Telefone simples R$ 50,00 R$ 50,00 
2 Extintor R$ 90,00 R$ 180,00 

R$ 9.000,00  
5.2. Capital de giro  

Para Biagio e Battocchi (2005) capital de giro são os gastos operacionais 
para iniciar as atividades da empresa e coloca-la em funcionamento. Tais gastos 
serão posteriormente cobertos pelas receitas, mas no início do negócio precisam ser 
bancados pelo empreendedor.   

Para Mason’s Comércio de Embalagem, o levantamento do capital de giro 
foi considerado todas as etapas do produto dentro da empresa como: compra do 
produto, venda do produto, recebimento do produto e pagamento do produto. 

A empresa deve trabalhar e planejar constantemente para estar preparada 
financeiramente para bancar um possível descasamento das etapas do processo de 
venda/compra, considerando lucro e despesas.  
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Tendo analisado os etapas e processos que envolvem dinheiro dentro da 
empresa consideramos necessário o montante de R$ 10.000,00, disponível em caixa 
e conta bancária para iniciar as atividades. 

 
5.3. Custos Fixos e Variáveis 
 

Utilizando como referência Hansen e Mowen (2001) “custos fixos são custos 
que no seu total são constantes dentro de uma faixa relevante enquanto nível do 
direcionador de atividade varia”.  

Os autores também definem como custos variáveis os custos que no total 
variam em proporção direta as mudanças em um direcionador de atividade.  

Para os custos fixos, os que a empresa contrai independentemente da 
quantidade de vendas, ou seja, são os valores que mesmo que a empresa venda ou 
não, os custos devem ser pagos de qualquer forma.  

Para Mason’s Comércio de Embalagem, está sendo considerado como custos 
fixos:  

Tabela 4 – Custos Fixos 
Descrição  Valor 

Salários  R$ 1.269,40 
FGTS R$ 101,55 
Férias Provisionadas R$ 105,78 
1/3 Férias Provisionadas R$ 35,26 
13º salário Provisionados R$ 105,78 
INSS R$ 139,63 
Pró-labore R$ 1.269,40 
Seguro de Vida R$ 25,00 
Aluguel  R$ 800,00 
Agua  R$ 15,00 
Energia Elétrica R$ 40,00 
Internet R$ 50,00 
Telefone  R$ 120,00 
Combustível Mês R$ 130,00 
Materiais de Escritório R$ 80,00 
Material de limpeza R$ 20,00 
Manutenção Software R$ 200,00 
Propaganda e Publicidade R$ 200,00 
Consulta de Cheque R$ 50,00 
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Serviços Contábeis R$ 200,00 
               4.956,81   

No que se refere aos custos variáveis, todos aqueles que dependem da 
quantidade de venda do produto, ou seja, se a empresa vender 10 unidades ela 
contrai uma despesa X, já se ela vender 20 unidades ela contrai uma despesa Y 
normalmente, no mercado, quanto maior as vendas maiores os custos.  

Na Mason’s Comércio de Embalagens está sendo considerado como custos 
variáveis: Impostos, CMV, Frete/Carretos, comissões sobre vendas e combustíveis. 

  
5.4. Margem de Lucro  

Para definir a margem de lucro foi realizada pesquisa por amostragem em 
supermercados e mercearias da cidade e na cidade de Curitiba com possíveis 
fornecedores para Mason’s Comércio de Embalagens e concorrentes que para 
compras acima de R$ 300,00 fazem entrega em Matinhos-PR.  

Assim foi concluído também que a margem de lucro a ser praticada será em 
média 70%. 

 
5.5. Ponto de Equilíbrio 

Utilizando como referência Pinto, Limeira, Silva, et al. (2008):   
“Considerada uma das principais análises utilizadas no processo de gestão, 
a do ponto de equilíbrio – que em inglês é denominado break-even-point – 
representa o momento em que a empresa atinge o resultado nulo em suas 
operações, ou seja, não há lucro, nem prejuízo. Para que isso aconteça é 
necessário que a receita total se iguale ao somatório dos custos e despesas 
totais, sejam eles fixos ou variareis”. (PINTO, LIMEIRA, SILVA, et al., p. 70-
71, 2008)  

Considerando os cálculos demonstrados nas planilhas em anexo, pode-se 
analisar que o ponto de equilíbrio para a Mason’s Comércio de Embalagens é de R$ 
17.850,00. 
5.6. Projeção do Faturamento 

Para projeção de faturamento da empresa foi considerado um crescimento 
mensal para os primeiros cinco meses de 5% ao mês a partir do sexto mês até o 
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décimo segundo, o crescimento projetado foi de 15% ao mês, tendo em vista que a 
mesma ampliará seu mercado de atuação.  

Disponível para verificação no Anexo II.  
 

Tabela 5 – Projeção de Faturamento 

 
5.7. DRE Projetada  

A projeção da DRE foi realizada para 12 meses inclui a projeção de 
faturamento, deduções da receita, custo da mercadoria vendida, receita líquida e as 
despesas divididas em dois grupos despesas c/pessoal e despesas normais, 
despesas financeiras e encontrando assim o resultado final da empresa, cada item 
projetado mensalmente pode ser analisado individualmente no Anexo I. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após analisar o mercado seus clientes potenciais, fornecedores e 
concorrentes conclui-se que realmente existe uma oportunidade de negócio nessa 
região. 

A partir de todas as projeções citadas acima verifica-se também a viabilidade 
do negócio, contudo é primordial cuidado e atenção nos seis primeiros meses 
considerando que a empresa trabalhará praticamente para alcançar o seu ponto de 
equilíbrio e a partir do sétimo mês com a ampliação do mercado e fidelização de 
alguns clientes a empresa começará a colher os frutos esperados obtendo lucro 
líquido e podendo assim se fortalecer quanto à questão financeira para os próximos 
anos. Com a oportunidade evidente de retorno do capital investido em curto prazo. 
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