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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 Com um atendimento totalmente exclusivo, a Gobetti Braccialetto (GB) surgirá em 

2015 produzindo peças para conhecidos e amigos do Sócio Fundador. Ao longo dos anos a 

empresa se aperfeiçoará em modelos exclusivos de suas peças, matéria-prima de qualidade e 

estratégias de marketing diferenciadas do mercado. 

 Trará inovações no que diz respeito a acessórios de luxo. Em outubro de 2018, 

perceberá que uma produção totalmente caseira não seria o suficiente, o sócio fundador 

sentirá que precisará expandir seus negócios, por conta de inúmeras encomendas. Sendo 

assim, em outubro de 2018 passará a contar com uma nova sócia, expandindo sua 

microempresa individual para uma microempresa LTDA, com a nova sede e todo plano de 

negócios que uma empresa precisa. 

 A Gobetti Braccialetto trabalhará para ser reconhecida pelos seus diferenciais 

inovadores, e apostará nesse nicho para ascensão no mercado nacional, pois suas peças 

continuarão com produção artesanal e sob medida, com o intuito de produzir acessórios de 

luxo, valorizando a exclusividade e personalização, com peças autorais e permitindo o cliente 

ter a experiência de adquirir acessórios que o mercado não vende.  

 Os produtos da Gobetti Braccialetto, pulseiras e colares, estarão atrelados a todos os 

gêneros e faixa etária, não haverá restrições de uso para com os acessórios. Pensando nisso, a 

empresa utilizará de um relacionamento próximo com seus clientes, fazendo atendimentos 

pessoais e personalizados, no escritório que ficará localizado no centro de Curitiba, onde irá 

propor ao cliente uma aproximação, tendo acesso aos produtos e ao mesmo tempo tendo a 

oportunidade de conhecer o local onde as peças serão criadas e produzidas. 

 Contará também com pós-vendas, para que o cliente não se sinta esquecido pela 

empresa. Periodicamente será enviado formulário de feedback para mensuração de como seu 

produto estará sendo visto no mercado, considerando a visão de seus consumidores. Sempre 

atenderá às críticas e sugestões, pois melhorias serão sempre necessárias. 

 A principal ferramenta de marketing para promover seus produtos serão as redes 

sociais, tais como Facebook e, principalmente, o Instagram, pois sua página oficial contará 

com mais de 20 mil seguidores e um alto poder de visualizações, considerando que a empresa 

ainda está no seu início. 

 A empresa receberá um investimento da nova sócia no valor de R$ 10.000,00 para 

construir uma estrutura adequada para produção e comercialização dos produtos. Com o preço 



11 

 

de venda médio de R$ 130,00 a Gobetti Braccialetto pretende vender 1.200,00 unidades ao 

ano. Desta forma, a sócia investidora terá o retorno do seu investimento no primeiro ano, com 

uma taxa de retorno de 109% sobre o valor investido, bem como, a empresa mostrará que 

consegue liquidar seus custos fixos e variáveis, obtendo lucro no primeiro ano. 

 Considerando-se que a TIR é de 109% e o payback ocorrerá em 01 ano, pode-se 

concluir que a Gobetti Braccialetto apresentará grande potencial de retorno, sendo viável o 

investimento futuro. “GO”. 
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2 A EMPRESA 

 

2.1 História 

 

 A Gobetti Braccialetto surgiu em 2015 pelas mãos do sócio fundador Matheus Gobetti, 

o qual criava pulseiras para uso próprio, e que resolveu divulgar, em seu perfil pessoal do 

Instagram, as suas últimas criações. Para sua surpresa a postagem rendeu várias curtidas, 

comentários e, principalmente, encomendas. Neste momento surgiu a oportunidade de 

negócio, ou seja, transformar as pulseiras artesanais em Bijuterias Exclusivas. 

 Desta forma, Matheus iniciou a oferta de produtos com algumas peças masculinas e 

femininas. Ao longo do tempo as peças individuais foram tornando-se coleções, com linhas 

criativas conceituais. Porém a estrutura da empresa não permitia um crescimento, pois até 

setembro de 2018 a empresa era sediada em um cômodo da residência do sócio fundador. 

 A partir de outubro de 2018 a empresa passou a ter uma nova sócia, e desta forma 

houve a evolução da Microempresa Individual para uma Microempresa Ltda, bem como a 

empresa passou a ter sede e divisões administrativas, comerciais e produtivas. 

 

2.2 Identificação do Negócio e Solução Encontrada 

 

 A identificação da possibilidade de negócio veio por meio da falta de atendimento 

personalizado no mercado de bijuterias para os clientes, os quais, cada vez mais, procuram 

por acessórios exclusivos. 

 Como o sócio fundador Matheus Gobetti já produzia as seus próprios acessórios, viu 

no mercado a oportunidade de fazer um atendimento diferenciado, no qual seus clientes tem a 

possibilidade de receber acessórios diferenciados, fornecendo itens únicos, de acordo com o 

esperado pelos clientes.  

 

2.3 Missão 

 

 Segundo Filion e Dolabela (2000, p. 169) “a missão descreve a filosofia da empresa, 

seus propósitos e razão de existir.” Ou seja, o porquê da criação da mesma, qual é o seu 

propósito principal. 
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 Com base na citação acima a GB tem como missão “produzir acessórios de bijuteria, 

valorizando a exclusividade e personalização, produzindo peças autorais e permitindo o 

cliente ter a experiência de adquirir acessórios que o mercado não vende”. 

 

2.4 Visão 

 

 Segundo Biagio e Batocchio (2005, apud WILDAUER, 2011, p. 67) “a visão é o 

conjunto de intenções que alinham a direção que a empresa deverá seguir.” Ou seja, o 

caminho que ela deverá trilhar. 

 A GB tem como visão “ser referência nacional como marca de bijuterias com criações 

autorais. Crescer o nome da marca em conjunto com as criações, torná-las cada vez mais 

desejadas”.  

 

2.5 Valor  

 

 Segundo Kotler (2007, p. 140) “o valor percebido pelo cliente é baseado na diferença 

entre o que o cliente obtém e o que ele dá pelas diferentes opções possíveis”. 

 A Gobetti Braccialetto trabalha para ser reconhecida pelos seus diferenciais 

inovadores, trazendo para os consumidores de bijuterias a exclusividade. Esta será a aposta da 

empresa para introdução dos seus produtos no mercado, pois são peças com criações autorais, 

produção artesanal, sob medida e exclusivas. O material utilizado para a confecção do produto 

é um dos diferenciais, pois é banhado em verniz eletrolítico, o qual evita a corrosão do metal, 

bem como os couros ecológicos possuem ótima durabilidade. 

 

Tabela 1 - Proposta de Valor 

No. Produto/Serviço Tipo de Valor 

1 Sob medida Conforto 

2 Criações próprias Exclusividade 

3 Produção artesanal  Design 

4 Metal banhado verniz eletrolítico  Garantia 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.6 Objetivos 

 

 Segundo Sertek (2007, p. 58), “os objetivos fazem com que a organização consiga 

concretizar a sua visão e consequentemente, cumprir a sua missão”. 
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 Com base na citação acima a Gobetti Braccialetto definiu os seguintes objetivos: 

- Personalização do produto; 

- Qualidade no produto; 

- Reconhecimento da marca; 

- Proporcionar exclusividade. 

 

2.7 Marca 

 

 De acordo com Dias (2003, p. 109) marca é uma “letra, uma palavra, um símbolo ou 

qualquer combinação desses elementos, adotada para identificar produtos e serviços de um 

fornecedor específico”.  

 Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 210) as marcas representam as percepções e os 

sentimentos dos consumidores com relação a um produto e seu desempenho, tudo o que o 

produto ou serviço significa para os consumidores.  

 Desta forma, a marca escolhida para identificar a empresa no mercado é Gobetti 

Braccialetto. A proposta da escolha é a junção do sobrenome Gobetti com o produto 

principal, pulseira/bracelete (Braccialetto em italiano). O nome da marca em italiano foi 

escolhido para passar aos consumidores a percepção de sofisticação e elegância. 

 

2.7.1 Níveis de Significados da Marca 

 

• Atributos: Essas características do produto são representadas pelo design das peças. 

 

• Benefícios: A exclusividade e a possibilidade de personalização são os benefícios dos 

acessórios da GB. 

 

• Valores: Os valores que os clientes e consumidores identificarão nos produtos da GB 

estão relacionados à diversidade social, qualidade total e melhoria contínua.  

 

• Cultura: A marca Gobetti Braccialetto busca respeitar todas as culturas, oferecendo 

diversidade em seus produtos. 
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• Personalidade: A personalidade da marca pode ser definida na exclusividade, pois as 

criações dos acessórios são autorais, bem como a montagem é artesanal, o que traz 

detalhes únicos que remetem a personalidade da marca. 

 

•  Usuário: Os usuários dos acessórios da GB Exclusivo são representados por pessoas de 

diferentes faixas etárias e ambos os sexos que usam acessórios e buscam algo diferenciado 

do mercado de bijuterias em geral. 

 

2.8 Fornecedores 

 

Tabela 2 - Relacionamento com fornecedores 

TIPO DE RELACIONAMENTO COMENTÁRIO E JUSTIFICATIVA 

Compra pessoal 

O relacionamento entre a Gobetti Braccialetto e seu 

principal fornecedor é pessoal, pois a empresa foi 

estrategicamente implantada próxima a loja que 

fornece insumos de produção, facilitando a compra 

dos mesmos. 

Fonte: Bruna Caroline Barbosa Cotovicz (Sócia) 

 

2.9 Consumidores 

 

Tabela 3 - Relacionamento com consumidores 

TIPO DE 

RELACIONAMENTO 
COMENTÁRIO E JUSTIFICATIVA 

 

Atendimento pessoal 

 

O relacionamento é pessoal, através de redes 

sociais e site oficial da marca. 

Fonte: Bruna Caroline Barbosa Cotovicz (Sócia) 

 

 Segundo Swift (2003, apud PAIXÃO, 2012, p. 149) “Um contato mais direto e 

acessível entre o consumidor e a organização facilita à empresa uma definição mais clara do 

seu grupo de clientes, pois informação, quando transformada em conhecimento, torna-se um 

fator diferenciador”.  

 A Gobetti Braccialetto trabalha com o relacionamento estreito com seus consumidores. 

Além de ser um diferencial da marca, o contato direto com o cliente traz à empresa uma visão 

ampla do mercado, o que proporciona conhecer melhor o que público-alvo está buscando 

consumir. 
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3 ANÁLISE DO MERCADO 

 

3.1 Análise Setorial 

 

 Segundo Stadler (2012, p. 90)  

Os quatro principais componentes da análise de um setor são a sua estrutura, os 

relacionamentos, o mercado e as finanças. No componente estrutura do setor, estão 

agregadas a concorrência, as novas tecnologias, as barreiras à entrada e as barreiras à 

saída. Já no componente relacionamento estão os fornecedores, os clientes e os 

distribuidores. O tamanho e o crescimento do mercado, a escolha de produtos e os 

produtos substitutos integram o item mercados. Nos componentes finanças estão 

agrupadas as tendências de custos e as margens de lucro. 

 

Tabela 4 - Análise Setorial 

 
Fonte: Bruna Caroline Barbosa Cotovicz (Sócia) 

 

 

3.1.1 Setor 

 

 A Gobetti Braccialetto faz parte do setor secundário da economia, onde transforma as 

matérias-primas em produtos a serem comercializados. Ou seja, todas as empresas que 

produzem acessórios fazem parte do setor secundário. 

 

3.1.2 Fornecedores 

 

 A empresa escolheu seu principal fornecedor com base na qualidade e diferenciação 

das matérias-primas oferecidas. Desta forma, a Gobetti Braccialetto utiliza mais de 50% da 

composição do seu produto com os insumos deste fornecedor, o que cria uma relação de 

privilégios entre as partes. Hoje a GB recebe matérias-primas pré-lançadas no mercado para 

se sobressair perante os concorrentes. 

 Caso o fornecedor encerre suas atividades, há outros fornecedores disponíveis, bem 

como há opções a serem estudadas referentes à importação de matéria-prima da China. 

 

SETOR FORNECEDORES CLIENTES
BARREIRAS À 

ENTRADA
BARREIRAS À SAÍDA OPORTUNIDADES AMEAÇAS

SETOR 

SECUNDÁRIO

QUALIDADE E 

DIFERENCIAÇÃO 

DOS INSUMOS

DISPOSTOS A 

PAGAR O VALOR 

DO PRODUTO

IDENTIDADE DA 

MARCA

IMAGEM DA MARCA E 

CUNHO EMOCIONAL 

POR PARTE DO 

CEO 

DIFERENCIAÇÃO 

DOS PRODUTOS

PRODUTOS 

SUBSTITUTOS
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3.1.3 Clientes 

 

 A Gobetti Braccialetto, em sua grande maioria, se cerca de “bons clientes”. As suas 

peças são valorizadas e reconhecidas por aqueles que as usufruem.  

 Porém com a grande concorrência, alguns clientes ainda insistem em comparar preços 

e minimizar o processo criativo e produtivo da empresa. 

 

3.1.4 Barreiras à Entrada 

A Gobetti Braccialetto como dificuldade a falta de incentivo de crédito para iniciar as 

suas atividades, o alto custo com a documentação para abrir a empresa, inexperiência de 

controlo de estoque e gestão finanças. 

A empresa sofre com a alta carga tributária, no qual pesa muito no valor do produto. 

Mesmo sendo um produto diferenciado ao cliente, pesa no valor do produto, que influência na 

decisão.  

Para inibir novos entrantes vem frequentemente buscando novos clientes e lançando 

frequentemente novos produtos exclusivos. 

 

3.1.5 Barreiras à Saída 

 

 Como ônus para o fechamento da empresa, a Gobetti Braccialetto teria o custo a alta 

carga tributária e rompimento do contrato com seus fornecedores, que para não gerar custo 

teria que cumprir com o aviso prévio estipulado em contrato. 

 

3.1.6 Oportunidades 

 

 A principal oportunidade encontrada pela Gobetti Braccialetto foi a personalização do 

produto, customizando o mesmo às medidas do cliente e, também, tornando as peças únicas e 

exclusivas, de acordo com a necessidade e exigências de cada um de seus clientes. 
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3.1.7 Ameaças 

 

 Há diversas opções de produtos substitutos para os acessórios da GB, ou seja, toda 

pulseira ou colar ofertado em qualquer outro lugar pode ser considerado substituto. Além 

disso, compete ao cliente decisões referentes à qualidade e design do produto que deseja 

comprar. 

 

3.2 Análise de Demanda 

 

 Segundo Tebchirani (2012, p. 37) “demanda (procura) é a quantidade de determinado 

bem/serviço que o consumidor deseja adquirir em um determinado período”, sendo que a 

demanda tem relação direta com o perfil do cliente/consumidor.  

 Para compreender a demanda dos seus produtos a Gobetti Braccialetto analisa, 

constantemente, a relação da oferta X demanda por meio do perfil que seu cliente apresenta, 

segmento onde se encontra e o preço que busca e/ou pode pagar. 

 

3.2.1 Segmento 

 

 O segmento da Gobetti Braccialetto está atrelado a todos os gêneros e faixa etária, não 

havendo, assim, restrições de uso para com os acessórios, a não ser o interesse e 

disponibilidade inerente ao cliente em utilizar as peças produzidas pela empresa.  

 A Tabela 5 apresenta o perfil de clientes da GB. Pela análise da tabela verifica-se que o 

gênero com mais disponibilidade em adquirir produtos da GB são mulheres, com uma 

porcentagem de 65%. 

 

Tabela 5 - Perfil do Cliente - Gênero 

 
Fonte: dados coletados de outubro/2018 a março/2019. 

 

 A empresa está em constante busca de crescimento e divulgação da marca e produtos 

em diferentes regiões do Brasil. A Tabela 6 apresenta o perfil do cliente da GB de acordo com 

Sistema de Gestão VHSYS MULHERES HOMENS

QUANTIDADE DE 

CLIENTES 

CADASTRADOS

309 201 108

PORCENTAGEM 100% 65% 35%
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a sua localização geográfica. Nota-se pelos dados presentes na tabela, essa distribuição não é 

uniforme, pois a concentração de clientes está em sua grande maioria no estado do Paraná, 

estado sede da empresa, o que sinaliza que é necessário maior divulgação para atingir outras 

regiões do país.  

 

Tabela 6 - Perfil do Cliente - Geográfico 

 
Fonte: dados coletados de outubro/2018 a março/2019. 

 

3.2.2 Preço 

 

 O nível de preço escolhido pela Gobetti Braccialetto é superior quando comparado ao 

preço das bijuterias em geral. Porém está adequado ao segmento de bijuterias de luxo, tendo 

em vista a matéria-prima de qualidade, produção artesanal e o diferencial agregado pela 

marca. 

 A decisão de se cobrar um preço mais elevado que o dos concorrentes de bijuterias em 

geral é referente deve-se ao diferencial e a qualidade da matéria-prima utilizada no produto, 

bem como os benefícios proporcionados ao consumidor, os quais agregam valor ao acessório. 

 

Tabela 7 - Perfil do Cliente - Preço X Quantidade de Vendas 

Fonte: Dados coletados de outubro/2018 a março/2019. 
 

Sistema de Gestão VHSYS PARANÁ SANTA CATARINA MINAS GERAIS

QUANTIDADE DE 

CLIENTES 

CADASTRADOS

309 297 11 1

PORCENTAGEM 100% 96% 4% 0,3%

Sistema de Gestão VHSYS R$30 A R$100 R$101 A R$200 R$201 A R$300 R$301 a R$400

QUANTIDADE DE 

VENDAS 

CADASTRADAS

344 196 115 22 11

PORCENTAGEM 100% 58% 33% 6% 3%

QUANTIDADE DE 

PRODUTOS 

VENDIDOS
480 198 187 56 39

PORCENTAGEM 100% 41% 39% 12% 8%

MÉDIA DE 

PRODUTO POR 

VENDA

1,01 (unidades) 1,62 (unidades) 2,54 (unidades) 3,66 (unidades)

TICKET MÉDIO R$69,31 R$87,77 R$92,34 R$105,37
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 Observando a Tabela 7, concluímos que a maioria dos clientes buscam comprar apenas 

uma peça por pedido ao preço médio máximo de R$ 87,00 por peça. Porém a empresa conta 

com clientes dispostos a comprar mais peças, o que eleva o ticket médio máximo a R$ 105,37 

por peça. 

 Segundo Tebchirani (2012, p. 37) “A quantidade de bem/serviço que o consumidor 

está disposto a adquirir depende de alguns fatores, como por exemplo o preço do bem, renda, 

gosto, fatores sazonais e cenário econômico”. 

 De acordo com o autor, observa-se que a demanda dos clientes da Gobetti Braccialetto, 

é totalmente dependente dos fatores citados, pois os produtos ofertados pela empresa não 

atendem as necessidades essências das pessoas. 

 

3.2.3 Mark-Up 

 

 Esta taxa é usada como base para as empresas encontrarem o seu real preço de venda. 

 

Tabela 8 - Composição Mark-Up 

 

 

Tabela 9 - Cálculo Mark-Up 

 

Fonte: Bruna Caroline Barbosa Cotovicz (Sócia) 

 

 Na Gobetti Braccialetto o índice Mark-Up aparece com o valor de 2,67. Neste índice 

estão inclusos os impostos obrigatórios, o custo médio unitário dos acessórios no valor de R$ 

48,38, bem como as despesas operacionais, totalizando 48,61%. Também se considera 

margem de lucro de 10% sobre o faturamento bruto. Ao final encontrou-se o valor médio de 

venda dos produtos de R$ 129,39. 

Custo Médio Unitário dos Produtos (R$) 48,38    Custo unitário da Mercadoria/Produto.

Impoto SIMPLES NACIONAL 4,00%  sobre a Receita Bruta.

Despesas Operacionais, Adm. e Comerciais 48,61% Percentual das despesas em relação à Receita Bruta.

Margem de lucro desejada 10,00% Percentual de lucro desejado sobre a Receita Bruta.

Somatório das taxas 62,61% 62,61

Cálculos:

Custo médio Unitário R$48,38

Mark-up (índice) 2,67

Preço Médio de Venda R$129,39
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3.2.4 Perspectivas 

 

Tabela 10 - Perspectiva de Preço 2019 X 2020 

 

 

Tabela 11 - Perspectiva de Número de Vendas 2019 X 2020 

 

 

 Hoje a empresa tem grande procura por clientes inseridos na classe B. Por se tratar de 

um produto que não faz parte do dia a dia dos clientes, e por ser considerado um artigo de 

luxo, tem-se um conjunto de consumidores mais restritos, ou seja, a princípio as pessoas com 

renda mais elevada conseguem ter acesso às mercadorias. 

 A empresa busca formas para atender a classe C, para aumentar sua gama de clientes e 

obter mais reconhecimento e participação no mercado. 

 

3.3 Análise de Concorrência 

 

 Segundo Stadler (2012, p. 94) 

A concorrência não é de modo algum prejudicial. Ela força uma empresa a melhorar 

suas estratégias, aperfeiçoar seus produtos e abrir os olhos para o que ela tem de 

melhor. A análise dessa concorrência permite que uma empresa enfrente melhor os 

desafios de apresentar benefícios de um produto em relação a preço, diferenciais e 

qualidade. 

 

Tabela 12 - Análise da Concorrência 

 

FORMAÇÃO DO PREÇO MÉDIO DE VENDA 2019 2020

CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO 48,38         53,21         

MARKUP (ÍNDICE) 2,67 2,67

PREÇO DE VENDA (POR UNIDADE DE PRODUTO) 129,39       142,31       

VENDAS ANUAIS EM UNIDADES 2019 2020

VENDAS ANUAIS EM UNIDADES 1200 1320

INCREMENTO NAS VENDAS EM % 10%

CONCORRENTES NIVEL REGIONAL MERCADO ALVO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

GRACE ALMEIDA CURITIBA E REGIÃO

ACESSÓRIOS 

SOB MEDIDA E 

DESIGN AUTORAL

LOJA FÍSICA

MATÉRIA-PRIMA DE 

BAIXA QUALIDADE 

UTILIZADA PARA 

COMPOSIÇÃO DAS 

PEÇAS

W BUSCATTI PARANÁ

ACESSÓRIOS 

SOB MEDIDA E 

DESIGN AUTORAL

DESIGN 

DIFERENCIADO
PREÇO ALTO

KEY DESIGN BRASIL

ACESSÓRIOS 

MASCULINOS SOB 

MEDIDA E DESIGN 

AUTORAL

56 LOJAS FISICAS 

ESPALHADAS PELO 

BRASIL

DESIGN INFERIOR AO 

OFERTADO NO 

MERCADO
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 De acordo com o autor e com base nas informações apresentadas na Tabela 12, 

conclui-se que a Gobetti Braccialetto possui uma ampla concorrência, mesmo produzindo 

peças autorais, porém cada concorrente apresenta características peculiares nas peças ou na 

forma em que oferta seus produtos, o que permite espaço no mercado. Desta forma, a empresa 

precisa estar sempre inovando nos modelos e não permitir que a qualidade seja rebaixada.  

 

Oferta da Empresa 

 

 Segundo Tebchirani (2012, p. 41) “oferta é quantidade de um bem/serviço que os 

produtores desejam vender em certo período, sendo determinado por alguns fatores”. 

 De acordo com o autor, percebe-se que a Gobetti Braccialetto determina a oferta de 

seus produtos com base em fatores que agregam valor ao seu produto, como a vantagem 

competitiva, análise de riscos e estratégias de marketing. 

 

3.4 Vantagem Competitiva 

 

 Para analisar a vantagem competitiva da Gobetti Braccialetto perante aos concorrentes, 

faz-se necessário verificar suas competências, capacidades e habilidades. 

 

3.4.1 Competências 

 

 As competências da empresa em questão fazem com que ela alcance seus objetivos 

com eficiência e eficácia, demonstrando para o mercado a quão sólida e confiável ela é. 

 A empresa precisa saber o que seu cliente ou consumidor acredita ser relevante, para 

que possa focar seus esforços e desenvolver bem as áreas necessárias para atingir este 

objetivo. Isto a torna competente. 

 Dente as áreas de atenção para a GB destacam-se: 

• Escala Adequada 

 A Gobetti Braccialetto está sempre buscando da otimização do seu processo produtivo. 

Utiliza estratégias para aperfeiçoamento, produzindo conforme a demanda necessária, ou seja, 

trabalha com pedidos individuais, considerando o quanto e para quem, minimizando, desta 
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forma, custos com sobras de matéria-prima, bem como consegue saber quais os desejos de 

seus clientes. 

 Observa-se que vêm do cliente todas as informações necessárias para o planejamento d 

a produção, inclusive a escala que o mesmo será produzido. 

• Inovação no Produto 

 A Gobetti Braccialetto utiliza a estratégia do “Produto com diferencial”. Esta 

competência refere-se à diferenciação do produto com relação aos concorrentes, ou seja, algo 

diferente do que o mercado oferece. 

•  Marketing Direcionado 

 Esta competência para a GB envolve a estratégia de marketing que além de atingir o 

público alvo, busca fazer planejamentos eficientes para o aumento de vendas e 

consequentemente dos lucros. 

 A Gobetti Braccialetto atua com o relacionamento direto com os clientes e 

consumidores a fim de identificar e atender todas as necessidades, buscando atingir a 

satisfação dos mesmos. 

 A empresa tem um investimento mensal fixo em marketing de R$ 300,00 (trezentos 

reais), usando bastante o marketing digital, e o mais importante, o marketing boca a boca, 

gerado espontaneamente pelos clientes satisfeitos com seu produto. 

 

3.4.2 Capacidade 

 

 A capacidade é aquilo que a empresa tem de melhor em seus processos que agregaram 

um valor ao produto. A empresa terá suas capacidades trabalhadas com mais intensidade no 

que se diz respeito a parceiros, força de vendas, consumidor, valor agregado, matéria-prima 

diferenciada, entre outros. “As capacidades estratégicas precisam ser capazes de entregar 

aquilo que os clientes valorizam em termos de produtos ou serviços” (JOHNSOM; 

SCHOLES; WHITTIMGTON, 2007, p. 161)  

 De acordo com os autores, trabalhar as capacidades de maneira estratégica, agrega 

valor ao produto, pois a empresa trabalha os pontos mais fortes, ou seja, o que ela faz de 

melhor. 

 A empresa tem a capacidade de produção de 200 unidades no mês, tendo em vista que 

possui apenas um artesão na produção das semi-jóias de luxo. 
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• Prazo de Produção  

 Esta capacidade refere-se à utilização de um plano de produção, estabelecendo prazos 

para cada processo desde a entrada de um pedido até a entrega ao cliente. Entregar os pedidos 

no prazo demonstra o comprometimento da empresa e a preocupação com a satisfação do 

cliente. Como cita Petrônio (2005, p. 57) “atraso na entrega: consiste em atrasar a entrega dos 

pedidos, até quando haja disponibilidade de recursos para executá-los. Há sempre o risco de 

desagradar os clientes, com todos os custos decorrentes e com a possível perda deles.” Ou 

seja, um atraso na entrega pode ocorrer por vários motivos como, no caso, por um erro no 

momento da compra da matéria-prima, o que poderá causar desconforto e até a perda do 

cliente. 

 A capacidade de estabelecer prazos e cumpri-los é sempre um desafio para qualquer 

empresa. Estrategicamente a GB se compromete com o cliente em entregar as peças dentro de 

três dias úteis, tempo suficiente para evitar que algum imprevisto afete a data de entrega. 

• Agregar Valor Através do Processo de Produção  

 As peças da Gobetti Braccialetto são produzidas de forma artesanal, feitas 

individualmente de acordo com a medida de punho ou pescoço de cada cliente. Essa estratégia 

agrega valor ao produto da GB, tornando as peças exclusivas e sob medida para cada cliente. 

•  Conhecimento de Mercado  

 Segundo Kotler (2008, p. 87) “a unidade de negócio deve estabelecer um sistema de 

marketing para rastrear tendências e desenvolvimentos importantes”. 

 A Gobetti Braccialetto atua de forma próxima a seus clientes, principalmente por meio 

das redes sociais, acompanhando o que o seu público-alvo posta. Isso permite à empresa obter 

informações importantes para traçar estratégias. 

 Ainda segundo o autor “oportunidade de marketing é uma área de necessidade do 

comprador em que a empresa pode atuar rentavelmente”. 

 A maneira de atingir o consumidor para saber seus interesses é por meio de campanhas 

para divulgação do produto, e pensando nisso, a GB faz com frequência exposição de seus 

produtos em lugares específicos, onde os consumidores costumam frequentar, exemplo: são 

academias, restaurantes e feiras. 

 Desta forma, o público tem acesso aos acessórios pessoalmente, podendo experimentar 

e conhecer de perto a qualidade e beleza dos produtos oferecidos pela Gobetti Braccialetto. 
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• Relacionamento com Clientes 

 A Gobetti Braccialetto tem a visão diferenciada para com seus clientes. A proximidade 

do contato, a preocupação pelo gosto específico, adaptar os produtos no tamanho de cada 

cliente, faz com que o mesmo seja parte da empresa, como “molde”. Por meio dessa 

mensagem que a empresa passa cria-se fidelidade e confiança. 

 Segundo Paixão (2012, p. 148) “as empresas reconheceram a urgência em tornar seu 

relacionamento com clientes um fator primordial, buscando se estruturar com ferramentas que 

estimulem o interesse e conquista desses”. 

 As ferramentas utilizadas pela GB são essenciais para sua vitalidade perante o mercado 

concorrente.  

 Por isso todos os instrumentos de comunicação da empresa como e-mail direto dos 

gestores, telefone, site, páginas nas redes sociais, entre outros, estão sempre à disposição para 

sanar as dúvidas, aceitar as críticas e sugestões. 

 

3.4.3 Habilidades 

 

 A Gobetti Braccialetto trabalha suas habilidades a fim de melhorar cada vez mais a 

produção de seu produto, desenvolvendo suas atividades com qualidade, agregando valor a 

cada processo dentro de sua linha de produção e comercialização de seus produtos. 

 As habilidades servirão para o alcance do objetivo geral da organização, facilitando a 

produção, divulgação e comercialização do produto, exemplos como: 

• Estabelecer e cumprir prazos; 

• Saber negociar; 

• Fabricar com qualidade; 

• Desenvolver projetos de inovação; 

• Saber qual matéria prima utiliza; 

• Sondar concorrentes; 

• Ter criatividade; 

• Girar de estoque; 

• Ser flexível; 

• Boa comunicação;  

• Relacionamento próximo com o cliente. 
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3.5 Análise de Porter 

 

 Para PAIXÃO (2012, p. 63) 

O método Porter é utilizado para identificar oportunidades e ameaças que o 

ambiente externo oferece à empresa, tendo como principal objetivo entender o 

ambiente competitivo em que a empresa está inserida, identificando quais estratégias 

deverão ser adotado para obter vantagem competitiva. 

 

 Segundo a autora, é de extrema importância a análise de tudo que poderá influenciar o 

futuro da empresa, dentre estes clientes, concorrentes ou mercado no qual será inserido. Desta 

forma, a empresa conseguirá adotar estratégias corretas para minimizar dificuldades e 

otimizar as oportunidades. 

 Para Porter (2004, p. 3) a junção das cinco forças competitivas determina o grau de 

concorrência e rentabilidade, bem como as forças predominantes se tornam essenciais na 

formulação estratégica. 

 

Figura 1 - 5 Forças Competitivas de Porter 

    

NOVOS 

ENTRANTES     

    

 

    

FORNECEDORES 

 

MERCADO 

(concorrentes) 
 

CLIENTES 

    

 

    

    
SUBSTITUTOS 

    

Fonte: Porter (2004). 

 

• Novos Entrantes: “A empresa deve estar atenta ao surgimento de novos concorrentes 

que poderão afetá-la em alguns aspectos (ex.: aumento dos custos e na queda dos preços)” 

(PAIXÃO, 2012, p. 63). 

 Embora seja uma força aparentemente negativa, a Gobetti Braccialetto criou uma 

estratégia de inovar constantemente. Desta forma, mesmo havendo novos entrantes, a GB 

estará sempre buscando novos diferenciais para não haver depreciação do seu produto. 

Podendo utilizar essa força como “start” para novas ideias. 



27 

 

• Fornecedores: “Os fornecedores podem elevar ou reduzir a qualidade dos bens 

fornecidos” (PAIXÃO, 2012, p. 63). 

 A GB tem um relacionamento de confiança com o seu principal fornecedor de matéria-

prima, porém, pode ser considerada uma força negativa caso ocorra oscilação na qualidade 

dos bens fornecidos. Trata-se de um fator externo que obrigará a empresa ir em busca de 

novos fornecedores e criar assim laços de confiança. 

• Clientes: “entender o que o cliente de uma organização quer o que ele deseja e o que 

ele exige passa a ser a composição das ideias da empresa quanto ao seu negócio” 

(WILDAUER, 2011, p. 49) 

 A Gobetti Braccialetto considera essa força positiva por ser a principal força 

competitiva, ou seja, a empresa utiliza a personalização de seus produtos como poder de 

barganha com seus clientes, configurando assim uma forma de convencê-los a comprar os 

produtos GB ao invés dos produtos concorrentes. Seu diferencial em entender o que cliente 

deseja, fazer os produtos nas formas e desejos do cliente, torna a empresa cada vez mais 

competitiva. 

• Substitutos: “A identificação de produtos substitutos é conquistada por meio de 

pesquisa por outros produtos que possam desempenhar a mesma função” (PORTER, 2004, p. 

25). 

 O mercado em que a GB está inserida é tomado por produtos substitutos. Essa força 

pode ser classificada como negativa, devido a livre oferta e preços diversificados, ou seja, 

todo tipo de bijuteria, seja qual for a matéria-prima utilizada, é considerado um produto 

substituto. 

• Concorrentes: “A concorrência pode acarretar briga de preços, introdução de novos 

serviços, aumento de publicidade, entre outras consequências” (PAIXÃO, 2012, p. 63). 

 A Gobetti Braccialetto acredita que a concorrência bem estudada evita que essa força 

seja negativa para com a empresa. A rivalidade pode acarretar ao aumento da publicidade, 

tornado a marca ainda mais visível, desde que seja feita de forma honesta e atrativa. 

 

3.6 Análise de Ansoff 

 

 “A matriz de Ansoff, é um método usado para determinar e avaliar oportunidades de 

crescimento” (PAIXÃO, 2012, p. 59). 
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Figura 2 - Matriz Ansoff 

  PRODUTOS 

  EXISTENTES NOVOS 

MERCADOS     

EXISTENTES 
PENETRAÇÃO DE 

MERCADO 

DESENVOLVIMENTO 

DE PRODUTOS 

NOVOS 
DESENVOLVIMENTO 

DE MERCADO 
DIVERSIFICAÇÃO 

Fonte: Ansoff (1990). 

 

• Penetração de Mercado: “Essa estratégia prevê uma política de vendas agressiva, 

com preços baixos e redução de custos” (PAIXÃO, 2012, p. 60). 

 Segundo a Figura 2 mostra, essa estratégia deve ser usada quando os produtos 

ofertados pela empresa confrontam os produtos já existentes no mercado. Como forma de se 

destacar a Gobetti Braccialetto lança promoções, onde oferta 2 (duas) peças pelo preço de 

uma. Desta forma a empresa consegue penetrar maior número de produtos vendidos.  

• Desenvolvimento de Mercado: “Busca-se a expansão territorial do mercado, novos 

segmentos de atuação, a conquista de clientes da concorrência ou a introdução de produtos 

existentes em mercados externos” (PAIXÃO, 2012, p. 60). 

 A estratégia de desenvolvimento de mercado vem sendo utilizada pela GB para 

expansão territorial. Utilizando os produtos já ofertados, vem ampliando a divulgação da 

marca por meio de redes sociais para diversos estados dentro do Brasil, bem como a utilização 

do e-commerce auxilia na efetivação das vendas. 

• Desenvolvimento de Produtos: “Com a diferenciação ou criação de novos produtos, a 

empresa se mantém nos mercados em que atua, mas se diferencia da concorrência e busca 

vender esses diferentes produtos a clientes regulares” (PAIXÃO, 2012, p. 60). 

 Essa é a estratégia principal da Gobetti Braccialetto. A marca vem ganhando espaço no 

mercado por estar em constante inovação. Os produtos ofertados são criações autorais e os 

lançamentos são feitos semanalmente. Desta forma, o consumidor da GB está recebendo 

produtos novos constantemente.  

• Diversificação: “Com a diferenciação ou criação de novos produtos, a empresa 

caminha para novos mercados” (PAIXÃO, 2012, p. 60). 
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 A estratégia de diversificar é arriscada, porém, não descartável, quando se encontra. 

Ainda não apresenta necessidade, porém, está aberta a novos mercados que sejam viáveis para 

sua expansão.  

 

3.7 Estratégias de Marketing – 5 “Ps” 

 

 Segundo Paixão (2012, p. 68) “é preciso elaborar um plano de ação que visa 

desenvolver as estratégias do mix de marketing – produto, preço, ponto, promoção e pessoas”. 

 A Gobetti Braccialetto atua com o relacionamento direto com os clientes e 

consumidores, a fim de identificar e atender todas as necessidades, contudo atingir a 

satisfação dos mesmos. 

 A empresa tem um investimento mensal fixo em marketing de R$ 300,00 (trezentos 

reais), usando bastante o marketing digital, e o mais importante, o marketing boca a boca, 

gerado espontaneamente pelos clientes satisfeitos com seu produto. 

 

3.7.1 Produto 

 

 O foco da Gobetti Braccialetto está na criação de seus produtos, para que o diferencial 

da marca seja visível aos olhos do consumidor, fazendo com que a necessidade e/ou desejo do 

produto seja aguçado.  

 

3.7.2 Preço 

 

 A Gobetti Braccialetto utiliza como estratégia o “preço de valor percebido”. 

 A empresa compara o preço de seu produto com os demais da concorrência direta, 

sempre cobrando um valor intermediário. Desta forma, oferta ao cliente um preço justo com o 

diferencial da marca. Hoje o preço unitário varia de R$ 30,00 a R$ 134,90. 

 

3.7.3 Ponto 

 

 O modelo de ponto escolhido pela empresa une o local de produção, administração e 

distribuição. A Gobetti Braccialetto propõe ao cliente, ao visitar o escritório, uma 
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aproximação, ou seja, o mesmo tem acesso aos produtos e ao mesmo tempo tem a 

oportunidade de conhecer o local onde as peças são criadas e produzidas. 

 

3.7.4 Promoção 

 

 As ações de vendas da GB estão ligadas diretamente ao consumidor, utilizando a 

venda pessoal como sua principal força de venda, pois conecta a empresa diretamente ao 

cliente.  

 Além da venda pessoal, a empresa une em suas ações a internet, onde a principal 

ferramenta utilizada é a rede social Instagram. Em sua página oficial a Gobetti Braccialetto 

conta com mais de 20.400 seguidores, sendo esta uma plataforma que atinge diversos 

públicos. 

 Por meio do Instagram a empresa consegue divulgar o lançamento de cada peça e 

atingir o público desejado. 

 

Figura 3 - Seguidores Instagram 

 
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo 
 

 Conforme Figura 3, até a data de 29/03/2019 a página oficial da Gobetti Braccialetto 

(@gbexclusivo) conta com 20.436 seguidores, incluindo clientes e prospects. 
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Figura 4 - Alcance de Público X Interação 

 
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo. 

 

 De acordo com a Figura 4, as publicações da GB chegam a ultrapassar o número de 

seguidores, com 24.500 pessoas alcançadas em apenas sete dias, bem como o número de 

impressões, ou seja, a soma das interações do público com as publicações, que chegou 

praticamente ao dobro, com cerca de 45.200 impressões em sete dias. 

 

Figura 5 - Publicações X Visualizações 

 
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo 
 

 A Figura 5, apresenta as últimas 6 (seis) postagens, ordenadas pelo número de vezes 

que foram visualizadas em um período de sete dias.  

 A Gobetti Braccialetto mantém um padrão de postagens durante o período de 6 dias, 

com o intuito de mensurar o que seu público tem mais interesse em ver, conforme a seguinte 

programação: 
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• Segunda-feira: Lançamento da peça semanal feminina; 

• Terça-feira: Lançamento da peça semanal masculina; 

• Quarta, quinta e sexta-feira: A Gobetti Braccialetto convida pessoas não famosas, 

(porém com características comerciais que possam influenciar o perfil do usuário do 

Instagram), para um miniensaio fotográfico com as peças da GB. Toda semana o 

ensaio com um convidado diferente é publicado; 

• Sábado: Vídeos extrovertidos que contam de forma inusitada como as inspirações do 

criador das peças surgiram. 

 As postagens movem a página do Instagram, são elas que estruturam a imagem da 

empresa. 

 Além de mensurar como o Instagram apresenta a empresa para o público, essa mídia 

também apresenta a empresa os dados das pessoas que os seguem, auxiliando desta forma a 

formação de estratégia para atingi-los. 

 

Figura 6 – Seguidores por Gênero 

 
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo 
  

 A página do Instagram da Gobetti Braccialetto tem por sua maioria o público 

feminino, sendo assim a empresa pode formar estratégias com publicações mais agressivas 

para com esse nicho, pois tem uma probabilidade maior de converter as seguidoras em 

clientes. 

 Da mesma forma, pode-se criar estratégias de publicações que chamem a atenção dos 

homens, e assim alavancar mais seguidores masculinos. 

 Na Figura 7 e Figura 8 mostram os dados coletados sobre a faixa etária de homens e 

mulheres, o que permite a empresa desenvolver produtos e postagens que atingem diretamente 

a idade desejada. 
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 Como se pode observar o maior de número de pessoas que visualizam as postagens da 

GB, está na faixa etária de 25 a 34 anos, ou seja, a grande maioria tem probabilidade de alto 

consumo. 

 

Figura 7 – Faixa Etária do Gênero Masculino 

  
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo 
 

Figura 8 – Faixa Etária do Gênero Feminino 

 
Fonte: Instagram – Página @gbexclusivo 
 

3.7.5 Pessoas 

 

 A Gobetti Braccialetto utiliza a inclusão dos dados de todos os clientes no sistema 

VHSYS, onde é registrado o nome, cidade, telefone e e-mail. 

 Para que o cliente não se sinta esquecido pela empresa, periodicamente é enviado 

formulário de feedback para que a empresa tenha noção de como seu produto está sendo visto 
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no mercado, considerando a visão de seus consumidores, sempre atento a críticas e sugestões, 

pois melhorias são sempre necessárias. 

 

Plano Operacional 

 

 Segundo SEBRAE (2016) 

 

O plano operacional descreve como a empresa está estruturada: localização, 

instalações físicas e equipamentos. O empresário também faz estimativas acerca da 

capacidade produtiva ou de quantos clientes consegue atender por mês, além de 

traçar quantos serão os funcionários e as tarefas de cada um. 

 

 A Gobetti Braccialetto desenvolveu seu plano operacional para determinar a sua 

capacidade produtiva, ou seja, traçar as estratégias em relação a fornecedores, mão de obra, 

matéria-prima, fluxo de produção, logística e tecnologia.  

 

3.8  Produção 

 

 O sistema de produção escolhido pela Gobetti Braccialetto foi a Produção Artesanal. 

Segundo Paranhos Filho (2012, p. 73) “na produção artesanal, em que o ofício se confunde 

com a arte, podemos concluir que o fator principal reside na habilidade e na criatividade do 

profissional artesão”. 

 

3.8.1 Características da Produção Artesanal 

 

• Mão de obra habilidosa; 

• Volume de produção unitária ou baixa. 

 

3.8.2 Processo de Produção 

 

 Na Gobetti Braccialetto os produtos são feitos manualmente e sob medida. Cada peça é 

exclusiva, pois é feita por meio de um processo artesanal, a qual utiliza as habilidades do 

artesão para confecção da peça. 

 A empresa disponibiliza aos clientes a opção de troca nas cores dos couros e/ou metais. 

Desta forma, transforma a peça ainda mais exclusiva para o cliente. 
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 O processo se inicia com o cliente escolhendo do mostruário qual produto deseja. Na 

sequência são tiradas as medidas (do braço para pulseira e pescoço para os colares) e, 

posteriormente, as peças são encaminhadas para o processo de produção. O prazo para entrega 

é de três dias uteis. 

 

3.8.3 Fluxo do Processo de Produção 

 

 O fluxo de processo de produção dita como e em qual ordem se dará o processo 

produtivo. Ele busca mostrar exatamente o que será feito em cada etapa da produção.  

 

3.8.4 Sistema de Produção 

 

 A Gobetti Braccialetto divide seus processos produtivos, por meio de um macro fluxo 

de sistema de produção, onde busca integrar as tarefas e torná-las padrão no sistema macro. 

Desta forma, torna-se o processo de produção mais eficaz. 

 

Figura 9 - Macrofluxo do Sistema de Produção 

 
Fonte: Scatena (2011, p. 164) 

 

3.9 Logística 

 

RECEBIMENTO 

DO PEDIDO

COMPRA DE 

MATÉRIA-PRIMA

ARMAZENAGEM 

DE MATÉRIA-

PROCESSO DE 

PRODUÇÃO

ENTREGA 
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 Razzolini Filho (2011, p. 84) cita a “atividade Logística Primária, onde encontra-se o 

transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos, estes são essenciais para a 

coordenação e cumprimento da tarefa logística”. 

 O prazo da logística dentre o recebimento do pedido e a entrega ao cliente é de três 

dias uteis. 

 

3.9.1 Transporte 

 

 Segundo Razzolini Filho (2011, p. 84) “não se pode fazer qualquer empresa funcionar 

sem o deslocamento de matérias-primas e/ou produtos acabados. 

 Conforme citado pelo autor a sede da Gobetti Braccialetto, onde acontece as atividades 

de produção, fica localizado no centro da cidade de Curitiba, há duas quadras da loja da 

fábrica de matérias-primas, onde o deslocamento é feito “a pé”, sem custo com transporte. A 

localização da GB também facilita o momento da entrega do produto acabado, devido ao fácil 

acesso as principais vias da cidade. 

 

3.9.2 Manutenção de Estoques 

 

 Ainda segundo Razzolini Filho (2011, p. 84) “o papel da manutenção de estoques é o 

de manter os produtos em determinados espaços físicos até o momento em que sejam 

demandados pelos clientes”. 

 A empresa em questão utiliza o sistema japonês Just-in-time, visando permanecer com 

o mínimo de estoque possível, a fim de evitar compras desnecessárias e matérias-primas 

ficarem paradas sem uso. Porém, a empresa mantem em seu espaço operacional um armário 

organizador com alguns materiais estratégicos para eventuais pedidos urgentes e manutenção 

de peças. 

 

3.9.3 Processamento de Pedidos 

 

 Razzolini Filho (2011, p. 85) diz que “nada é realizado em um sistema logístico sem a 

existência de um pedido, pois implica sistemas para organizar o processo de receber um 

pedido, processá-lo e atendê-lo”. 
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 Uma vez recebido o pedido, as atividades se organizam para que o produto seja 

entregue perfeitamente no prazo estabelecido. O processo inicia-se com a inclusão do pedido 

no sistema, verificação de matéria-prima, compra se necessário, montagem, embalagem e 

entrega. 

 

3.10 Fornecedores 

 

 Segundo Paranhos Filho (2012, p. 31): 

Uma empresa que adquire matéria prima de um fornecedor e a transforma em 

produto, para depois a entregar para um cliente, é um sistema composto de partes 

que interagem entre si e que se realimenta das informações do mercado sobre seu 

produto. 

 

 Ou seja, de acordo com o autor a transformação de matéria-prima em um novo produto 

com a integração de todas as partes da empresa é o grande objetivo da Gobetti Braccialetto, e 

a base desse objetivo se dá pelos suprimentos. 

 O suprimento de matéria-prima é facilitado pela proximidade com os fornecedores. 

Desta forma, a frequência de compra dos mesmos será por meio do número de pedidos 

recebidos. 

 

 Os fornecedores da Gobetti Braccialetto são:  

• Altero – Couros e Metais – Localizado há 2 quadras da sede. 

• Mutti – Pedras – Localizado há 1 quadra da sede. 

 

3.11 Recursos Principais 

 

 Segundo Chiavenato (1991, p. 4) “os principais recursos empresarias são: recursos 

materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e recursos 

administrativos”. 

 Os recursos materiais incluem todos os aspectos físicos que a empresa utiliza para 

produzir, já os recursos financeiros são todos os relacionados com o dinheiro utilizado pela 

organização para custear suas operações. Toda mão de obra utilizada pela empresa faz parte 

dos recursos humanos. Mercadológico é o recurso utilizado no atendimento de cliente e 

consumidores da organização. Por fim, os recursos administrativos englobam todo o sistema 
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administrativo e gerencial, envolvendo desde o nível da diretoria até a gerência das atividades 

empresariais (CHIAVENTO, 1991). 

 Na empresa Gobetti Braccialetto pode-se elencar vários recursos necessários para o seu 

desenvolvimento, porém existem alguns que se destacam por estarem atrelados ao objetivo 

principal da empresa, como materiais, humanos e tecnológicos, e que estão descritos nas 

seções a seguir. 

 

3.11.1 Recursos Materiais 

 

 Os materiais correspondem à matéria prima, como os couros e metais, necessários para 

a confecção do produto, bem como tesouras, colas, mesa de produção, mesa de escritório, 

mesa de recepção, entre outros. Estes compõem os bens materiais necessários para o bom 

desenvolvimento da empresa. 

 

3.11.2 Recursos Humanos 

 

Segundo Paranhos Filho (2012, p. 47) “em empresas de pequeno porte, os níveis 

(operacional e estratégico) podem ser desempenhados pelas mesmas pessoas”. 

Como pode-se observar na Tabela 13, os sócios desempenham diversas tarefas, tanto 

no operacional, quanto no estratégico. 

 Os recursos humanos envolvem todo o quadro de funcionários da organização, hoje a 

Gobetti Braccialetto está dividida em 3 (três) setores. 

 

Tabela 13 - Recursos Humanos 

 

 

SETOR CARGO FUNÇÕES POLÍTICA REMUNERAÇÃO

PRODUÇÃO ARTESÃO PRODUÇÃO DAS PEÇAS.

 CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA POR 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATRAVÉS DE 

CNPJ

POR PRODUÇÃO

CRIAÇÃO E MARKETING CEO 

CRIAÇÃO DOS MODELOS DAS PEÇAS; 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E 

CONTATO COMERCIAL (VENDA E 

RECEPÇÃO DE PEDIDO), ATRAVÉS DE 

REDES SOCIAIS E PONTO DE VENDA 

MÓVEL, ENTRE OUTROS.

NÃO SE APLICA PRÓ-LABORE

ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E 

ESTOQUE
COO

INCLUSÃO DOS PEDIDOS NO SISTEMA, 

VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE, EMISSÃO DE 

ORDEM DE COMPRA, REGISTRO DE 

ENTRADA DE  MATERIA PRIMA, EMISSÃO 

DE NF, ENTRE OUTROS.

NÃO SE APLICA PRÓ-LABORE
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3.11.3 Recursos Tecnológicos 

 

 Os recursos tecnológicos são os softwares instalados pela empresa para otimizar a 

produção e administração, bem como para o controle de pagamento de contas. As máquinas 

se encaixam aqui também, pois dispõe de tecnologia, além dos computadores, impressoras. 

 A empresa em questão utiliza o sistema de gestão VHSYS. Por meio da utilização 

desse sistema é possível incluir pedidos, registrar entrada e saída de matéria prima, fazer a 

emissão de notas fiscais, controlar o fluxo de caixa, realizar o cadastro de clientes, entre 

outras funções que auxiliam na gestão da empresa. A empresa dispõe de um computador para 

criação de conteúdos digitais e manutenção do site e um computador para sistema financeiro e 

estoque. 

 

Tabela 14 - Minicurriculos Gerência 

 

 

 Plano Financeiro 

 

3.12 Faturamento Bruto 

 

 A Tabela 15 apresenta o faturamento bruto a empresa GB. Pela análise da tabela 

verifica-se que o faturamento bruto da empresa é de R$ 155.268,00. 

 

NOME CARGO FORMAÇÃO COMPETÊNCIAS

MATHEUS VIEIRA GOBETTI                                

29 ANOS

CEO - SÓCIO 

FUNDADOR

ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS 

(UNINTER)

Administrador por Formação, 

Artesão desde os 8 anos de idade 

por hobby, Hoje Designer da marca 

e responsável pela marca em seus 

propósitos, diferenciais e 

comunicação.

BRUNA C. BARBOSA 

COTOVICZ                                                     

27 ANOS

COO - SÓCIA 

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS 

(UNINTER)

Bacharel em Administração de 

empresas formada em Marketing e 

Propaganda. Com 06 anos de 

experiência no mercado financeiro, 

Responsável por 

funções estratégicas e 

desenvolvimento.
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Tabela 15 - Faturamento Bruto 

 

 

3.13 Custo Médio Direto 

Através do calculo do custo médio direto a Gobetti Braccialetto define a gestão de 

controle em relação aos valores de produção, afetando diretamente o valor final do produto. 

 

Tabela 16 - Custo Médio Direto 

 

 

3.14 Custo Médio Indireto 

Através do calculo do custo médio indireto a Gobetti Braccialetto define a gestão de 

controle em relação aos valores que afetam indiretamente o valor final do produto, pois não 

estão necessariamente atreladas ao custo de produção. 

 

Tabela 17 - Custo Médio Indireto 

 

 

 

UNIDADES 

VENDIDAS NO ANO

PREÇO MÉDIO 

UNITÁRIO

UNIDADES 

VENDIDAS NO ANO 

X PREÇO MÉDIO 

UNITÁRIO

FATURAMENTO BRUTO 1200 129,39R$                    R$155.268,00

Descrição Valor Anual

Mão de Obra R$12.000,00

Matéria-Prima R$12.000,00

Cálculo Valor Anual (/)

Quantidade de 

Produtos Vendidos 

Anual

(=) Custo Médio Unitário

24.000,00R$   (/) 1.200 (=) 20,00R$                   

Descrição Valor Anual

Luz 1.080,00           

Internet 1.440,00           

Condominio 4.800,00           

Aluguel 7.200,00           

Contabilidade 6.000,00           

Associações 6.240,00           

Combustivel 3.600,00           

Material de Escritorio 1.200,00           

Fotos 1.800,00           

Material de Limpeza 600,00              

Cálculo Valor Anual (/)

Quantidade de 

Produtos Vendidos 

Anual

(=) Custo Médio Unitário

33.960,00R$      (/) 1.200 (=) 28,30R$                     
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3.15 Custo Médio Unitário 

 

Através do calculo do custo médio unitário a Gobetti Braccialetto define a gestão de 

controle em relação ao valor final do produto, o cálculo traduz a soma dos custos diretos e 

indiretos, o resultado do cálculo apresenta o quanto aquele produto custa para a empresa, 

através deste resultado a GB calcula o lucro que deseja obter e define o valor de venda no 

mercado. 

 

Tabela 18 - Custo Médio Unitário (Custo Indireto + Custo Direto) 

Custo Direto (+) Custo Indireto (=) Custo unitário 

(unitário)   (unitário)   do Produto 

        ou Serviço 

 R$           20,00  (+)  R$                  28,30  (=)  R$                    48,30  

 

3.16 Custo de Mão de Obra 

O custo de mão de obra para Gobetti Braccialetto está definido por produção unitária, 

ou seja, a cada peça produzida se paga o valor de R$10,00. 

 

Tabela 19 - Custo de Mão de Obra 

 

 

3.17 Custos Fixos  

 

Através do calculo do custo fixo a Gobetti Braccialetto define a gestão de controle em 

relação ao valor que a empresa precisa arcar para se manter, independente da quantidade 

produzida/vendida. 

 

Tabela 20 - Custos Fixos 

 

 

VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE MÊS VALOR MENSAL QUANTIDADE ANO VALOR ANUAL

MÃO DE OBRA R$10,00 100 R$1.000,00 1200 R$12.000,00

DESCRIÇÃO VALOR ANUAL

ALUGUEL R$7.200,00

CONDOMINIO R$4.800,00

ENERGIA R$1.080,00

INTERNET/TELEFONE R$1.440,00

SERVIÇOS CONTÁBEIS R$6.000,00

ASSOCIAÇÃO R$6.240,00

TOTAL R$26.760,00
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3.18 Demonstrativo de Resultados 

Através do calculo DRE, a Gobetti Braccialetto define a gestão de controle contábil, 

trata-se de um resumo sobre as operações da empresa em determinado período (no caso 

abaixo de 01 ano) e o resultado apurado, que pode ser de lucro ou prejuízo. 

 

Tabela 21 - DRE 2019  

 

 

3.19 Fluxo de Caixa 

Através do calculo fluxo de caixa, a Gobetti Braccialetto define a gestão de controle 

financeiro, trata-se de um resumo do montante de caixa recebido e gasto por uma empresa 

durante um período de tempo definido (no caso abaixo de 01 ano). 

 

Tabela 22 - Fluxo de Caixa 2019 

 

 

 

2019 %

VENDAS BRUTAS  R$155.270,77 100

IMPOSTOS R$1.940,88 1,25

VENDAS LÍQUIDAS R$153.329,89 100

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS R$58.056,00 37,86346

LUCRO  BRUTO R$95.273,89 62,13654

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$69.960,00 45,62711

PRÓ-LABORE R$24.000,00 7,826263

DESPESAS OPERACIONAIS R$57.960,00 37,80085

LUCRO  LÍQUIDO  R$13.313,89 8,683165

CSSL R$366,13 0,238787

LUCRO LÍQUIDO APÓS CSSL R$12.947,76 8,444378

LUCRO LÍQUIDO FINAL R$12.947,76 8,444378

2019

(+) RECEBIMENTO DAS VENDAS R$155.270,77

(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES R$62.894,00

(-) ICMS A PAGAR R$1.940,88

(-) PRÓ-LABORE R$24.000,00

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$57.960,00

(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$69.960,00

SALDO OPERACIONAL LÍQUIDO R$8.475,89

(+) TOTAL DE APORTE E EMPRÉSTIMOS R$5.241,17

SALDO DE CAIXA DO ANO R$13.717,05
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3.20 Ponto De Equilíbrio 

 

Através do calculo ponto de equilíbrio, a Gobetti Braccialetto define a gestão de 

controle financeiro, trata-se de um índice percentual que marca o ponto em que as vendas 

criam receitas que se igualem as despesas e custos da empresa em relação ao produto. A partir 

do ponto de equilíbrio a empresa obtém lucro, abaixo dele, está operando em prejuízo. 

 

Tabela 23 - Ponto de Equilibro 

 

 

3.21 Análise de Viabilidade 

 

 Em 2018 houve inclusão de uma sócia na Gobetti Braccialetto, a qual investiu o valor 

de R$ 10.000,00. 

 A Tabela 24 mostra que o investimento na empresa é viável, pois calculando a uma 

taxa de desconto de 6% ao ano o investidor começa a ter retorno no investimento a partir do 

primeiro ano, bem como ao longo de 2 (dois) anos consegue superar em 109% o valor 

investido com lucro de R$ 2,64 para cada R$ 1,00 investido.  

DISCRIMINAÇÃO R$ %

QUANTIDADES VENDIDAS 1200

VENDAS R$155.270,77 100,00

GASTOS VARIÁVEIS R$59.996,88 38,64

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$95.273,89 61,36

GASTOS FIXOS R$58.986,13 37,99          

RESULTADO FINAL R$36.287,76 23,37          

PREÇO MÉDIO PRATICADO R$129,39

PONTO EQUILÍBRIO EM R$ R$96,00

PONTO EQUILÍBRIO EM  % 62%

PONTO EQUILÍBRIO QUANTIDADES 743
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Tabela 24 – Análise de Viabilidade 

 

3.22 Análise de Sensibilidade 

 

 A busca pelo lucro é o objetivo principal da empresa e para isso ela deve estar 

preparada para as variações de preço. 

 A Tabela 25 demonstra que a Gobetti Braccialetto consegue encontrar sua margem de 

contribuição mesmo com variações de preço no mercado. O seu preço real de venda é de R$ 

130,00 e o preço de custo R$ 48,00. Considerando-se uma venda anual de 1.200 unidades a 

margem é de R$ 98.400,00. Porém, essa margem é encontrada também quando há variações 

no preço, e essa dinâmica permite a empresa se adaptar ao mercado sem prejuízos.  

 

Tabela 25 – Análise de Sensibilidade 

 

 

 O cenário para Gobetti Braccialetto é otimista, pois a empresa apresenta dados que 

favorecem sua permanência no mercado. 

 

INVESTIMENTO INICIAL R$10.000,00

TAXA DE DESCONTO 6%

PERIODO (ANO) FLUXO DE CAIXA VALOR PRESENTE VP ACUMULADO

0 -R$10.000,00 -R$10.000,00 -R$10.000,00

1 R$13.717,05 R$12.940,61 R$2.940,61

2 R$15.088,75 R$13.428,93 R$16.369,55

Soma VP´S (1 a 2) R$26.369,55

VPL do Projeto R$16.369,55

Taxa Interna Retorno (TIR) 109%

Taxa de Lucratividade R$2,64

Tempo Payback 1

Valor de Venda (unitario) R$130,00

Preço de Custo (unitário) R$48,00

Quantidade Vendida (ano) 1200

Margem R$98.400,00

Preço de Venda

R$98.400,00 R$125,00 R$126,00 R$127,00 R$128,00 R$129,00 R$130,00

Preço de Custo R$43,00 R$98.400,00 R$99.600,00 R$100.800,00 R$102.000,00 R$103.200,00 R$104.400,00

R$44,00 R$97.200,00 R$98.400,00 R$99.600,00 R$100.800,00 R$102.000,00 R$103.200,00

R$45,00 R$96.000,00 R$97.200,00 R$98.400,00 R$99.600,00 R$100.800,00 R$102.000,00

R$46,00 R$94.800,00 R$96.000,00 R$97.200,00 R$98.400,00 R$99.600,00 R$100.800,00

R$47,00 R$93.600,00 R$94.800,00 R$96.000,00 R$97.200,00 R$98.400,00 R$99.600,00

R$48,00 R$92.400,00 R$93.600,00 R$94.800,00 R$96.000,00 R$97.200,00 R$98.400,00
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4 CONCLUSÃO 

 

 No Modelo de Negócios proposto foi dissertado sobre o investimento em uma empresa 

que produz acessórios de bijuterias diferenciados dos já comercializados. Os acessórios da 

Gobetti Braccialetto chegaram com um novo propósito, proporcionar exclusividade aos seus 

clientes, pois são peças produzidas sob medida e feitas a mão. 

 Neste Modelo foram analisados os principais elementos do negócio, tais como 

segmento de cliente, fontes de receita, as atividades chaves e os recursos necessários para 

produção das peças. 

 A ideia surgiu em busca de uma solução para trazer para o mercado algo diferenciado 

do que podia ser encontrado, no ramo de acessórios de luxo. 

 Por meio da análise das Cinco Forças de Porter observou-se que há um número grande 

de substitutos, poucos concorrentes diretos, fácil acesso aos clientes, portanto constatou-se um 

forte poder de crescimento da empresa no mercado. 

 O preço médio das peças da Gobetti Braccialetto foi aceito pelos consumidores, pois 

houve a imersão do valor agregado (produção artesanal, sob medida, matéria-prima de 

qualidade) ao produto. A previsão de vendas mostrou-se suficiente para liquidar os custos e 

despesas fixas e variáveis, obtendo lucro no primeiro ano.  

 O investimento recebido será retornado no primeiro ano, com uma taxa de retorno de 

109%, o que se tornou viável para o investidor. 
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Anexos 

 

Imagem 1 – Logo – Gobetti Braccialetto 

 

Fonte: Gobetti Braccialetto 


