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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O objetivo deste estudo é desenvolver um plano de negócios para uma empresa 

de comércio varejista de materiais de construção e ferragens do município de Carambeí 

– PR. 

Teremos por base uma empresa existente hoje, a qual passa por dificuldades 

financeiras e o atual dono precisa de um sócio. Será analisado qual o valor de cotas que 

será comprado, levando em consideração o que loja possui. Ela mudará de lugar, para 

um local mais amplo e melhor localizada. Será implantado um sistema Big Data para 

controle de estoque, financeiro, vendas, RH e outras áreas. Também haverá uma revisão 

geral dos passos da atual gestão, a qual passará para o comando do novo sócio, 

mantendo o proprietário inicial apenas no setor de vendas, trabalhando como gerente de 

vendas. A princípio será necessário alterar alguns produtos, mas cuidando para não 

perder o foco dos clientes atuais. Estima-se que o faturamento passe de 250 mil reais 

para 500 mil reais, considerando o tamanho da loja atual e o novo local que terá maior 

quantidade de produtos. 

No que tange o quadro de funcionários, a equipe atual é formada por 12 

vendedores, 1 gerente, 2 motoristas e 2 assistentes administrativas, a qual será analisada 

para formar a nova estrutura organizacional. A estrutura física passará de 400 M2 para 

1000 M2, levando em consideração a área de vendas, administrativo e estoque. 
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2 A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 
	

 Trata-se de empresa de comércio varejista de material de construção e ferragens 

estabelecido na cidade de Carambeí – PR. A empresa conta com espaço físico 

considerado acima da média do setor (empresas de pequeno e médio porte), conforme 

pesquisa realizada pela Anamaco, de 400 m² e, apesar de problemas financeiros 

pretende expandir o espaço físico para 1000 m² com consequente duplicação do 

faturamento.  

 Para tanto a empresa deve abrir à nomeação de um novo sócio que atenderá mais 

a parte administrativa enquanto que o sócio já existente controlará a gerência de vendas. 

 Por tratar-se de empresa relativamente nova no mercado e carente de um plano 

de negócios bem estruturado, há pouca informação estatística a respeito dos números 

que compõem o faturamento da empresa, bem como a consequente mensuração do que 

a empresa possui para determinar o valor das cotas. Propõe-se, aqui, tão somente 

ponderar sistematicamente a implementação da ampliação da empresa de acordo com 

as tendências de mercado bem como as suas características. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 
	

 O empreendimento compreenderá a expansão do espaço físico da empresa com 

melhor localização referente ao potencial comercial de modo a duplicar o faturamento. 

Será implementado o sistema Big Data para a captação e interação de dados estatísticos 

que contribuirão para a reestruturação da gestão da empresa que ficará a cargo do novo 

sócio. Este que deverá oferecer o aporte financeiro para a superação da fase econômica 

problemática da empresa com consequente participação no faturamento. 
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2.2 MISSÃO 
	

Reestruturar a gestão administrativa e de recursos humanos da empresa para 

adequá-la à demanda de mercado, promover a recuperação financeira e ampliação do 

espaço físico com a realocação do empreendimento para local mais favorável. 

 

2.3 VISÃO 
	

 Figurar como referencial em vendas de materiais de construção na região de 

Carambeí ofertando uma seleção maior de produtos e serviços em uma empresa cuja 

gestão seja acertada e convirja para a geração do faturamento adequado. 

 

2.4 VALORES 
	

• Ética; 

• Superação; 

• Valorização do Trabalho; 

• Comprometimento; 

• Lealdade; 

• Visão crítica; 

• Foco em excelência; 

• Práticas sustentáveis. 

 

2.5 OBJETIVOS 
	

• Incorporação de um novo sócio o qual assumirá a gerência administrativa e de 

recursos humanos; 

• Recuperar a empresa, que passa por dificuldades financeiras; 
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• Ampliar o espaço físico da empresa com consequente mudança de endereço; 

• Duplicar o faturamento em um prazo de cinco anos. 

 

2.6 VANTAGENS COMPETITIVAS 
	

• Espaço físico já considerado acima da maioria das empresas de pequeno e médio 

porte; 

• Elaboração de um plano de negócios estruturado frente à concorrência pouco 

especializada; 

• Mercado favorável e concorrência baseada em empresas familiares. 

 

3 ANÁLISE DE MERCADO 
	

3.1 O MERCADO 
	

3.1.1 O mercado de venda de materiais de construção 
	

Um rápido passeio por bairros populares de qualquer cidade dá uma boa dimensão 

do potencial de mercado na área de materiais de construção. Centenas de pequenas 

obras e casas semi-acabadas servem de estímulo para futuros comerciantes 

interessados nesse segmento. E as estimativas do setor de construção civil são 

igualmente animadoras. Calcula-se que o déficit de moradia do país seja da ordem de 5 

milhões de unidades. Esse total sobe para 15 milhões quando consideradas as 

residências que ainda precisam de revestimento, pinturas e outros itens. Esse verdadeiro 

canteiro de obras a céu aberto tem ajudado na expansão contínua do setor. Todo esse 

cenário favorável tem animado vários empreendedores a entrar no ramo. De acordo com 

a Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), 

anualmente são abertas cerca de 1.500 lojas do gênero. É óbvio que muitas não 

sobrevivem por muito tempo. Entre as que ficam pelo caminho estão as que não 

percebem as transformações sofridas pelo varejo dia após dia. O que o interessado em 

ingressar no ramo não deve esquecer é que hoje o consumidor de material de construção, 
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acostumado com a onda de conveniência que atingiu o varejo de maneira geral, também 

quer comodidade e acesso direto aos produtos. Dessa forma, não cabe mais aquele 

modelo de loja marcado por um ambiente atulhado de sacos de cimento, cal, ferramentas 

e outros produtos estocados atrás do balcão. Entraram em cena lojas limpas, organizadas 

por gôndolas, entre as quais o cliente pode pesquisar preços e encontrar opções para 

construir, fazer acabamentos, reformar e até mobiliar. 

Uma loja de material de construção deve oferecer um número grande de itens para 

não perder mercado para os maiores concorrentes. Mas pode tornar-se um especialista 

num produto ou linha de produto, por exemplo: materiais elétricos que apresentam uma 

margem de lucro maior que os demais itens da construção civil. O especialista de produto 

goza de prestígio pela qualidade e variedade, mas deve tomar cuidado, pois sua posição 

pode se fragilizar em função de oscilações no mercado, ou de mudanças nas orientações 

de seus consumidores, ou mesmo decorrente da evolução tecnológica. O empreendedor 

não pode se esquecer que os clientes não compram produtos, mas necessidades por 

eles satisfeitas. Dizendo de outra maneira, clientes não compram exatamente cimento, 

mas sim segurança e conforto para sua família, ao empregá-lo no imóvel residencial. 

De acordo com pesquisas conduzidas pela Anamaco, afirma-se que a região sul 

tenha 26.139 lojas varejistas. Número que apresenta crescimento contínuo nos últimos 

cinco anos analisados.  

Do número total de estabelecimentos, 9830 concentram-se no estado do Paraná. 

Número equivalente ao concentrado no estado do Rio Grande do Sul. O estado de Santa 

Catarina apresenta menor número, provavelmente devido à sua menor área espacial. 

 

3.1.2 A retração do mercado 

 De acordo com o cenário de grande instabilidade política e da aprovação e 

desaprovação de medidas provisórias, principalmente no que tange às taxas de juros e 

ajustes fiscais como medidas de austeridade, o mercado em gera sofre com a recessão 

que assombra a economia desde 2015. O desempenho negativo foi sentido 
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principalmente pelas lojas pequenas e médias, conforme informa as pesquisas realizadas 

pela Anamaco. 

 As vendas no varejo de material de construção tiveram retração de 8% em janeiro, 

em relação a dezembro de 2015. Na comparação com janeiro do ano passado, o 

desempenho ficou 6% abaixo e o foi o menor registrado no período nos últimos cinco 

anos. 

Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da 

Anamaco, com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. O 

levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do país, entre os dias 26 a 30 de 

janeiro. A margem de erro é de 4,3%. 

Segundo a pesquisa, a queda nas vendas foi sentida menos fortemente pelas lojas 

de material de construção de grande porte, que tiveram desempenho de -3%. “As lojas 

pequenas e médias, que representam 75% dos estabelecimentos do setor, sentiram mais 

a retração no mês, e registraram quedas de -11% e -7%, respectivamente”, explica 

Cláudio Conz, presidente da Anamaco. 

Para Conz, os índices apresentados pelo setor em janeiro foram influenciados por 

alguns fatores externos. “Tivemos uma decisão do CONFAZ, publicada em 15 de 

dezembro e que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, que alterou a substituição tributária 

de diversos produtos e permitiu que os Estados fizessem a sua regulamentação posterior. 

Com isso, perdemos uma semana de vendas no mês. Qualquer decisão envolvendo a 

necessidade de alterar esse complexo sistema tributário nas relações entre varejo e 

indústria deveria, obrigatoriamente, ter um prazo mínimo de 90 dias para entrar em vigor”, 

declara. 

O presidente da Anamaco também ressalta que o excesso de chuvas registrado 

no mês em algumas regiões do país também ocasionou um adiamento das obras. “Chuva 

não combina com reforma ou construção. Por outro lado, assim que o tempo melhora, os 

estragos causados, sejam por infiltrações, por telhas quebradas ou etc, precisam ser 

reparados e isso gerará uma demanda para o setor”, completa.  
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No levantamento por regiões, a Pesquisa Tracking Anamaco revelou que o Norte 

e o Nordeste tiveram o pior desempenho em janeiro, com retração de 19% e 20%, 

respectivamente. Já o Centro-Oeste teve queda de 10%, enquanto o Sul e o Sudeste 

registraram retração de 7% e 2%. 

O estudo também revelou que ainda é forte o pessimismo dos lojistas com relação 

às ações do Governo (54%), mas melhorou o otimismo (de 18% para 22%). Para 

fevereiro, retrai a intenção de contratação de novos funcionários em todas as regiões do 

país, exceto no Sudeste, onde tal índice permaneceu estável. Já a pretensão de novos 

investimentos nos próximos 12 meses aumentou no Norte (de 34% para 38%), mas 

retraiu no Centro-Oeste ( de 39% para 34%) e Nordeste (de 37% para 27%). 

Cerca de 40% dos entrevistados acreditam que devem recuperar parte das vendas 

já no mês de fevereiro. “Estatisticamente, fevereiro sempre vende menos que janeiro, por 

conta dos feriados e por ser um mês mais curto. Porém, os revendedores estão otimistas 

de que vamos iniciar o ano logo após o Carnaval, de maneira a equilibrar, já no primeiro 

trimestre do ano, as vendas em relação a 2015”, declara Conz. 

O varejo de material de construção fechou 2015 com retração de 5,8%. Foi a 

primeira retração registrada pelo segmento nos últimos 12 anos. A Anamaco, no entanto, 

espera que o setor inicie um processo de recuperação em 2016. “Teremos um primeiro 

trimestre difícil, mas a partir de abril e maio, a nossa previsão é que o setor volte a crescer 

e, se tudo sair como esperamos, fecharemos 2016 com um crescimento de 6% sobre 

2015”, finaliza Conz. 

A Anamaco também informa que está finalizando os estudos para alterar o método 

de cálculo do faturamento do setor, em razão das novas medições introduzidas pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em seus índices. Um estudo prévio, a ser 

finalizado em março, apontou que o varejo de material de construção teve um 

faturamento de R$ 115 milhões em 2015. 

 

3.1.3 CENÁRIO ATUAL 
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As vendas de material de construção no varejo recuaram 7% em abril, na 

comparação com março. O desempenho de abril ficou 2% abaixo do registrado em igual 

mês de 2015. Com isso, o setor teve retração de 6% nos últimos 12 meses e de 11% no 

acumulado do ano. 

O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do País, entre os dias 26 e 

30 de abril. A margem de erro é de 4,3%. 

Os números do mês foram afetados por sazonalidade, de acordo com presidente 

da Anamaco, Cláudio Conz. "Tradicionalmente, abril não é um bom mês para o setor, 

mas para completar tivemos o mês com menos chuvas em 16 anos. As chuvas 

atrapalham quando estão acontecendo, obrigando o consumidor a adiar as obras, mas a 

falta delas também prejudica o nosso setor, pois acaba gerando menos manutenção ou 

estragos e, consequentemente, menos demanda por obras", declarou. 

Conz disse ainda que o resultado no mês também reflete o atual cenário político e 

econômico do País. "Toda vez que temos um cenário como o atual, as pessoas tendem 

a segurar novos investimentos e a evitar gastos, com medo do futuro incerto", afirmou o 

executivo. Para ele, os gastos com obras acabam concorrendo com outras despesas, 

como alimentos, vestuário e eletroeletrônicos. 

Segundo o levantamento, a região Centro-Oeste foi a que apresentou melhor 

resultado no mês, com crescimento de 2% sobre março. Já as demais regiões se 

retraíram com diferentes índices. No Nordeste, a queda foi de 5%, seguida pelo Norte, 

que teve desempenho negativo de 7%. As regiões Sudeste e Sul apresentaram as 

maiores retrações: -9% e -10%, respectivamente. 

Entre as categorias pesquisadas, telha de fibrocimento foi a que apresentou maior 

queda no mês (-7%), seguida de louças sanitárias (-6%), tintas (-5%) e revestimentos 

cerâmicos (-5%). Fechaduras, ferragens e metais sanitários não apresentaram variação 

com relação ao mês anterior. 

Os empresários do setor de materiais de construção acreditam que as vendas 

devem mostrar comportamento regular no mês de maio. Entre os entrevistados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), 11,1% estimam 
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bons resultados no mês, enquanto 55,6% disseram que o período deve ser regular e 

33,3% assinalaram o mês como ruim. 

A leitura para o mês é melhor do que a avaliação de abril, quando a observação 

"bom" contou com 11,1% dos entrevistados. O quarto mês do ano foi considerado regular 

por 50,0%, enquanto 22,2% definiram o período como ruim. Uma fatia de 16,7% disse 

que abril foi muito ruim. 

"A questão política, ainda confusa, é a principal responsável por essa continuidade 

do pessimismo entre os empresários da indústria de materiais de construção. Esse mau 

humor deve continuar por alguns meses após a definição do impasse político", afirmou o 

presidente da Abramat, Walter Cover. 

Mesmo no caso da adoção de esperadas políticas públicas de incentivo à 

demanda, o executivo disse que haverá um lapso de tempo para o mercado reagir. "A 

retomada do crédito, inclusive o financiamento imobiliário, é o principal vetor para 

mudanças rápidas no consumo das famílias e investimentos dos empresários", 

acrescentou. 

A Abramat informou também que, em abril, 5,6% das empresas tinham boas 

expectativas quanto às ações do governo para o setor da construção civil nos próximos 

12 meses. A avaliação de 66,7% dos entrevistados foi de pessimismo nesta questão, 

enquanto os outros 27,8% revelaram indiferença. 

O resultado apresentou queda do otimismo, que estava em 20% em março. Em 

igual mês do ano passado, a taxa também estava em 6%. O histórico de pessimismo 

subiu frente aos 45% de março, mas ficou quase estável ante os 56% em abril do ano 

passado. 

A sondagem da associação indicou também que, na média, 39% das indústrias de 

materiais pretendem investir nos próximos 12 meses. O resultado representou uma piora 

em relação a março, quando a intenção relatada era de 45%. Em igual mês do ano 

anterior, o indicador estava em 41%. 
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O mês de abril apresentou queda na utilização da capacidade industrial, atingindo 

68% na média das empresas, contra 70% do mês anterior. O indicador estava em 76% 

no mesmo mês de 2015. 

 Assim, o mercado não se mostra favorável para a expansão. Deve-se agir com 

muita cautela. Apesar da necessidade da reestruturação da empresa, cabe adotar uma 

estratégia conservadora visando minimizar os custos e aumentar a arrecadação. 

 

3.2 ANÁLISE SETORIAL 
	

 Atualmente existem cerca de 140 mil lojas de materiais de construção espalhadas 

pelo Brasil, sendo que 80% dessas lojas estão no mercado por período superior a 10 

anos, o que demonstra a estabilidade do setor. 

No ano de 2014 teve-se uma redução do patamar de crescimento do setor de 

aproximadamente 10%, o que, em razão do crescimento estrondoso nos anos anteriores, 

não chegou a configurar como uma preocupação e sim como algo normal. Todavia com 

a evolução da economia nos últimos anos torna-se, também, crescente a incerteza e a 

preocupação. 

 

3.2.1 Fornecedores 
	

 CECRISA PORTINARI: A marca Cerâmica Portinari faz parte da Cecrisa 

Revestimentos Cerâmicos S.A., uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos 

do Brasil. Suas origens remontam a década de 1970. Os primeiros azulejos foram 

produzidos em 11 de abril de 1971. Desde então, a empresa cresceu até atingir uma 

posição de destaque no mercado brasileiro e mundial. Em 2012, iniciou uma desafiadora 

etapa com a chegada do fundo de investimentos Vinci Partners ao controle da empresa. 

A Cerâmica Portinari tem como Missão: “Proporcionar soluções de revestimentos 

com inovação e valor adequado, superando as expectativas de nossos clientes, 

profissionais, acionistas e fornecedores”. Nosso objetivo é desenvolver, produzir e 
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comercializar revestimentos cerâmicos que proporcionem experiências únicas a nossos 

clientes, inspirando a todos os que formam parte do processo de valorização de 

ambientes. 

Além dos melhores produtos, trabalhamos para dar os melhores serviços, sabendo 

que são um componente essencial para a satisfação de nossos clientes e parceiros. 

Nossos produtos são comercializados no Brasil e em mais de 50 países, sendo a única 

empresa brasileira do setor que pratica sustentabilidade com certificação LEED 

Compliance, concedida pelo Scientific Certification Systems – SCS. 

Os produtos são desenvolvidos com base em pesquisas de tendências globais e 

altos investimentos em tecnologia. São coleções diferenciadas e inovadoras, refletindo o 

compromisso da marca com o design, a autenticidade e o valor agregado proporcionando 

sofisticação a qualquer ambiente. O resultado é o portfólio mais completo do mercado de 

revestimentos cerâmicos, com soluções para qualquer projeto. 

DECA HYDRA: Design, qualidade e inovação sempre foram conceitos que 

diferenciaram a Deca ao longo de sua história. São eles que fazem da empresa a maior 

fabricante de louças e metais sanitários do Hemisfério Sul e líder no mercado brasileiro, 

além de exportadora para os quatro continentes. Investindo constantemente em pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico, a Deca se preocupa em oferecer produtos e soluções 

para clientes e consumidores, sempre buscando a excelência em serviços e uma gestão 

sustentável 

MEDABIL TESSENDERLO: A Medabil iniciou suas atividades no ano de 1967 e, 

desde então, vem se consolidando como uma das principais empresas no mercado 

construtivo metálico, tornando-se referência de qualidade dentro e fora do Brasil. 

Focada na concepção de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas 

mundialmente, hoje a Medabil é composta por cinco unidades de negócio atuando em 

obras industriais, comerciais, varejo, logística, infraestrutura, edifícios de múltiplos 

pavimentos e serviços técnicos. Comprometida com qualidade, segurança, inovação e 

meio ambiente, tem seus produtos certificados pela FM Approvals, além da ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 e do selo Green Building. A Medabil é a parceira ideal para 

grandes empresas que buscam soluções completas em sistemas construtivos metálicos. 
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Presente em mais de 20 países da América Latina, África e Europa, a Medabil 

conta com duas fábricas em Nova Bassano/RS e outras 02 unidades em Chapecó/SC e 

Serra/ES, além do Centro administrativo em Porto Alegre/RS e escritórios em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Curitiba. 

PIAL LEGRAND: O Grupo Legrand Brasil está consolidado por marcas de 

referência mundial e regional como Legrand, Bticino, HDL, Lorenzetti Materiais Elétricos, 

SMS e Daneva, além das linhas de produtos Pial, Cemar e Cablofil. Nossas marcas e 

produtos compôem coerentes sistemas que incorporam as mais recentes inovações 

tecnológicas para oferecer melhorias de conforto, segurança e comunicação, para todos 

os tipos de projetos. 

SHERWIN WILLIAMS TINTAS: A Sherwin-Williams está presente no Brasil há 

mais de 60 anos com o objetivo de trazer ao mercado as melhores opções em 

revestimento e proteção, com tintas para as mais diversas finalidades. A empresa atua 

tanto no segmento imobiliário, quanto industrial, sempre com produtos reconhecidos por 

sua durabilidade, qualidade e inovação. 

Entre suas principais marcas estão Metalatex, Novacor, KemTone, Aquacryl e 

Colorgin, amplamente reconhecidas por formadores de opinião e consumidores. A 

Sherwin-Williams vem investindo em diversas ações de marketing como anúncios, 

desenvolvimento de novas embalagens, ações diretas com revendedores, patrocínios, 

entre outros. 

A Empresa está localizada no estado de São Paulo, onde possui escritório e 

fábrica no município de Taboão da Serra, no segmento imobiliário. 

TINTAS SUVINIL: A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF, produz uma 

linha completa de produtos para atendimento do mercado brasileiro e mundial. As 

principais instalações da empresa no Brasil são o complexo Industrial de Tintas e 

Vernizes, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, como o maior centro 

produtivo de tintas da BASF na América do Sul, e a fábrica de Jaboatão dos Guararapes, 

em Pernambuco, como referência mundial em segurança, ordem e limpeza. 
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3.2.2 Clientes 
	

 Os clientes vêm de várias camadas sociais e pertencem ao grupo entre 35 – 50 

anos de idade. Em sua maioria não são profissionais da área. 

 

3.2.3 Ameaças / Barreiras 
	

Os indicadores da construção civil têm apresentado quedas de até 10% entre os 

anos de 2013 e 2014, o que representa menores vendas nas lojas de material de 

construção. Mais ainda, o cenário atual também não inspira nenhuma melhora no âmbito 

econômico. 

As megalojas de material de construção, também conhecidos como "Home 

Center", conseguem obter melhores preços e oferecer melhores condições de 

pagamentos aos clientes, devido ao seu grande poder de barganha. Com grande 

investimento em publicidade e promoções de itens isolados, estas lojas conseguem atrair 

muitos clientes e podem ser consideradas concorrentes diretos, pois agregam em um 

único lugar do básico à decoração. Ou seja, o pequeno empresário precisa atrair os 

clientes situados em suas imediações e mostrar que aliado ao atendimento 

personalizado, seus preços também são competitivos. 

Outra barreira se constitui no fato de que se trata de uma cidade relativamente 

pequena que conta com 5 lojas do segmento em total, sendo que todas elas são 

consideravelmente conhecidas dividindo uma parcela quase equivalente do público alvo. 

Aumentar a empresa se configura em um desafio bem como uma possibilidade de 

sucesso. 

 

 

3.2.4 Macro-ambiente 
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Segundo as estimativas populacionais do IBGE, as cidades de Ponta Grossa, 

Carambeí, Castro, Palmeira, Tibagi, Ipiranga e Teixeira Soares respondem por 

aproximadamente 4,5% da população paranaense. 

Dessa forma, o público consumidor do município de Carambeí não chega a ser 

expressivo, mas a falta de concorrência especializada faz com que ainda seja viável a 

possibilidade de expandir a empresa. 

 

 

3.2.5 Oportunidades/Ameaças (Análise SWOT) 
 

Forças 
- Já possui estrutura montada; 
- Empresa que já conta com bom 
espaço físico; 
- Credibilidade e bom relacionamento 
ne região; 
- experiência no ramo; 
- baixa concorrência. 

 

Fraquezas 
- Situação financeira 
- Alta necessidade de capital de giro. 
- Falta de padronização dos 
procedimentos 

 
 

Oportunidades 
- Possibilidade de tornar-se a maior 
loja do gênero, na cidade 
- Resgatar a empresa de maus 
momentos financeiros; 
- Fomentar o uso de materiais e o 
descarte de resíduos de maneira 
ambientalmente consciente. 

 

Ameaças 
- Grandes alterações de preços dos 
produtos; 
- Extremo cuidado com o estoque; 
- Legislações e entraves burocráticos  

 
 

 
 

3.2.6 Mitigação de riscos e ameaças 
 

• Situação financeira – faz-se necessário o ajuste da gestão pessoal e econômica 

da empresa. É imprescindível que a empresa tenha credibilidade total. 

• Alta necessidade de capital de giro – com a entrada do novo sócio e consequente 

ajuste das contas e situação financeira da empresa adequar-se-á o capital de giro 

de modo a atender a demanda 
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• Falta de padronização dos procedimentos -  com o fim de tornar mais eficiente os 

processos. Será necessária sua sistematização bem como organização e 

disseminação na empresa para que os serviços prestados sejam de excelência. 

• Grandes alterações no preço dos produtos: para se precaver, aconselha-se a 

formação de um estoque de qualidade para suprir a demanda quando o preço 

estiver alto. 

• Extremo cuidado com o estoque: para que não se perca nada devido às eventuais 

más condiçoes. 

• Legislações e entraves burocráticos: contratação de acessoria jurídica para o 

acompanhamento das negociações. 

 

3.3 ANÁLISE DE DEMANDA 
 

3.3.1 Perfil do Cliente 
	

 É possível afirmar que o cliente em potencial é casado, acima de 30 anos de idade 

que compra materiais de construção para a realização de pequenas obras ou reformas 

de âmbito doméstico. 

 

3.3.2 Segmento 
	

 Comércio varejista de materiais de construção e ferragens com perspectiva de 

crescimento para tornar-se a maior loja do segmento na região da cidade de Carambeí - 

PR. 

 

3.3.3. Quantificação 
	

O novo empreendimento dobrará a área útil da loja com devida relocação e deve 

propiciar o dobro do faturamento que se espera em torno de R$500.000,00 (quinhentos 

mil reais). 
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Para tanto, será necessária a aplicação de cerca de R$1.250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) de fluxo de caixa para a ampliação do espaço físico bem como para 

a negociação com fornecedores e estabelecimento de novo quadro pessoal. 

  

3.3.4 Preço 
	

 O preço de venda de materiais de construção será baseado no mercado regional, 

podendo ser negociado eventual parceria no sentido de baratear custos para a aquisição 

de volumes maiores de mercadoria.  

 

3.3.5 Tendências / Perspectivas  
 

O setor de materiais de construção pode ter um ano de 2016 pior que o esperado. 

Após decepção com as vendas no primeiro trimestre, a Associação Brasileira da Indústria 

de Materiais de Construção (Abramat) está revisando a projeção para o ano, estimada 

anteriormente em contração de 4,5%, e o presidente da instituição, Walter Cover, já 

admite uma queda de 7%, em termos de faturamento real. 

"A queda foi pior que a esperada e estamos hoje com uma retração de 17% no 

primeiro trimestre ante igual período do ano passado. A expectativa era de recuo de 12% 

neste começo de ano", disse o executivo ao Broadcast (serviço de notícias em tempo 

real da Agência Estado), durante o evento ConstruBR 2016. Para ele, grande parte dessa 

queda se deve a incertezas resultantes do ambiente político e econômico no País. "As 

pessoas estão postergando reformas e evitando entrar em financiamento imobiliário por 

causa da insegurança", acrescentou. 

A Abramat deve esperar o resultado de abril para fazer a nova projeção. "É neste 

mês que a tendência pode começar a mudar, com uma redução dessa diferença", afirmou 

Cover. O executivo explicou que os três primeiros meses do ano passado haviam 

registrado vendas positivas e, com isso, a base comparativa estava muito elevada. Ele 

lembrou que, em 2015, o setor teve uma contração real de 12% e a baixa foi ainda pior 

de abril a dezembro. 



21	
	

Para Walter Cover, mesmo com a revisão da projeção para 2016, o ano deve ter 

queda menor que 2015, por causa de diminuição de importações e substituição por 

compras internas, diante do dólar valorizado. Além disso, o executivo apontou que a 

inflação está se enfraquecendo e há uma perspectiva de melhoria na percepção de renda 

entre os brasileiros, a partir do segundo trimestre. "Observamos também uma redução 

no ritmo de desemprego, o que dá sinal de que estamos saindo do fundo do poço nesse 

quesito", acrescentou. 

 

3.3.6 Novo governo 

O presidente da Abramat também confia no efeito positivo de um desfecho da crise 

política. "Com o desfecho político, de um jeito ou de outro, há o elemento subjetivo de 

esperança de retomada da economia. Muda o clima das pessoas, o que pode ajudar um 

pouco", acrescentou. 

No caso de um novo governo, decorrente do eventual impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, o executivo disse que a gestão federal terá de aplicar uma política 

expansionista. "É difícil imaginar fontes de financiamento, mas sabemos que a economia 

brasileira sem crédito não cresce. O governo vai ter de encontrar meios para oferecer 

crédito imobiliário, para reformas, etc.", afirmou. 

Walter Cover disse acreditar que os programas sociais, como o Minha Casa, Minha 

Vida, devem ser mantidos, pelo menos, por enquanto e, no curto prazo, não têm risco de 

serem encerrados. 

O executivo evitou descrever se o cenário base para o setor inclui ou não a 

permanência de Dilma na presidência, mas afirmou que notícias e indicadores apontam 

para o enfraquecimento da presidente. "Em todos os cenários, trabalhamos com uma 

perspectiva de melhoria da construção com o desfecho da crise política", disse. 

 

3.3.7 Mercado Potencial 
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As vendas de materiais de construção encerraram 2015 com queda de 12,6% em 

relação ao ano anterior, recuando ao nível registrado em 2007, informou a Abramat, 

associação que representa o setor, estimando baixa de 4,5% do indicador em 2016. 

O resultado do ano passado ficou abaixo das expectativas da entidade, que previa 

recuo de 11% nas vendas, estimativa que foi sendo piorada ao longo do ano diante da 

retração da economia e dos desdobramentos da Operação Lava Jato. A Abramat iniciou 

2015 avaliando que as vendas do setor teriam queda de 9%. 

Em novembro passado, o presidente da Abramat, Walter Cover, disse que 

esperava um recuo entre 4% e 5% nas vendas do setor em 2016. A indústria de materiais 

de construção representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo Cover. 

As vendas voltadas para reformas em 2015 caíram 8%, enquanto as vendas para 

construtoras diminuíram 15%, em bases anuais. 

"A situação negativa de renda, emprego e crédito afetaram o mercado do varejo, 

das reformas, que depois de muitos anos de crescimento apresentou uma queda (...)", 

disse Cover, em comunicado à imprensa. 

"Já o mercado das construtoras foi abalado pela falta de confiança na economia 

tanto pelas famílias que prorrogaram a compra do imóvel próprio, como pelos 

empresários que adiaram a construção de shopping centers, hotéis, etc", acrescentou. 

Cover citou ainda que a Operação Lava Jato afetou obras de infraestrutura, enquanto 

falta de recursos reduziram o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. 

 

3.3.8 Empregos 
	

Diante da baixa nas vendas, em 2015 o nível de emprego no setor caiu 5,5% sobre 

2014, com fechamento de 50 mil vagas em um universo de 1 milhão de trabalhadores. A 

expectativa para o nível de emprego em 2016 é que acompanhe o ritmo de queda das 

vendas, disse Cover. 

Considerando apenas dezembro, as vendas de materiais de construção caíram 

13,7% em relação a novembro e 16% na comparação com o mesmo mês um ano antes. 
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3.3.9 Mercado Alvo 
	

O mercado local, predominantemente o consumidor que pretende pequenas 

reformas de âmbito residencial e comercial com eventual captação do fornecimento de 

materiais de construção para as indústrias locais aproveitando o potencial da região 

devido às grandes atividades agriculturais. 

  

4 OFERTA DA EMPRESA 
 

 Oferecer uma nova alternativa para a população local com a readequação do 

espaço físico de modo a consolidar-se como referência em materiais de construção na 

região de Carambeí. Propor o conceito de loja multidisciplinar podendo apresentar mais 

serviços inerentes à construção civil em geral. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DETALHADA 
	

 A empresa ocupará lugar de destaque no mercado local, primeiro pela sua nova 

localização que será em ponto bem mais vantajoso no sentido comercial e segundo pela 

ampliação de seu espaço físico com a ampliação da oferta de materiais de construção e 

ferragens. 

 É uma estratégia para superar a crise financeira que se instala no cenário nacional 

e que afetou, nos últimos anos, a empresa de modo a torná-la mais rentável visando 

duplicar seu faturamento. 

 

4.2 POSICIONAMENTO 
	

 O novo espaço se posicionará como referência em varejo de materiais de 

construção podendo contribuir significativamente para o setor da construção civil de toda 
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a região de Carambeí-PR. Consolidará a atuação de fornecedores e a oferta de novos 

produtos para o comércio local.  

 

5 PLANO OPERACIONAL 
 

5.1 INFRAESTRUTURA 
	

 Diante do grande fluxo atual de chegada e saída de mercadorias convém a 

realização de pequenas, mas eficientes mudanças e adaptações no arranjo físico (layout) 

da loja, com o objetivo de reduzir o tempo de entrega (embarque) e de chegada 

(desembarque) de mercadorias e de diminuir movimentações desnecessárias de 

produtos e pessoas, além de evitar a interrupção do fluxo de clientes no interior da loja. 

Tais mudanças irão influenciar diretamente na satisfação dos clientes com a otimização 

do tempo de entrega, além de reduzir os custos de embarque, desembarque e custos por 

atrasos (custos de oportunidade).  

Na análise do layout desta empresa verificou-se que os produtos além de não 

estarem bem dispostos, geralmente não estão agrupados por família, ou seja, encontram-

se dispersos. Isso faz com que o carregamento dos caminhões demande um grande fluxo 

de mercadorias epessoas vindas de diversos locais da loja, fato que gera atraso. Além 

disso, muitas mercadorias estão armazenadas distantes dos locais de acessibilidade dos 

caminhões, o que dificulta o carregamento, visto que os produtos de maior volume e mais 

pesados devem ficar em locais onde é possível o acesso dos caminhões.  

Outro ponto negativo observado no layout atual da loja é o fato de muitas 

mercadorias estarem estocadas em pontos que são rotas de entrada e saída de outras 

mercadorias, ou seja, alguns materiais atrapalham o fluxo de outros. Dentro desse 

contexto, observa-se, também, que apesar de a empresa possuir uma empilhadeira 

disponível para auxiliar o embarque e desembarque de mercadorias através dos pallets, 

esta não possui um layout adequado que maximize a utilização deste recurso. 

Em outras palavras, a loja não possui rotas que favoreçam a acessibilidade da 

empilhadeira no interior dos locais de estocagem para carregar ou descarregar os 
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caminhões. Outra característica do layout atual é o fato de que todos os locais de 

estocagem possuem apenas um ponto de acesso para entrada e saída de mercadorias 

e pessoas, o que culmina na geração de atrasos de embarque/desembarque devido o 

cruzamento de rotas, tanto de mercadorias (que estão chegando ou saindo) quanto de 

pessoas.  

Partindo-se das análises iniciais, levantou-se um conjunto de ideias a fim de 

desenvolver uma proposta de melhoria do arranjo físico da empresa. Tais ideias são 

elencadas a seguir: 

 − Não misturar o ambiente dos clientes com os ambientes de chegada e saída de 

mercadorias;  

− Diminuir a distância e o fluxo de entrada e saída de mercadorias em relação aos seus 

devidos locais de destino;		

− Não permitir que a armazenagem de algumas mercadorias interfira no fluxo de entrada 

ou saída de outras;  

− Evitar longas movimentações para estocagem;  

− Proporcionar aos caminhões de entrega fazer um fluxo quase contínuo de embarque e 

consigam chegar o mais próximo das mercadorias, através de uma análise dos produtos 

que geram mais volume e mais peso na carga;  

− Evitar estocagem intermediária, ou seja, evitar que as mercadorias que chegam sejam 

estocadas temporariamente em locais dispersos na loja;  

− Maximizar o uso das empilhadeiras, visto que estes veículos são capazes de transportar 

alguns tipos de mercadoria no interior do caminhão de entrega, com uma quantidade 

muito superior à que uma pessoa consegue carregar;  

− Proporcionar a estocagem de mercadorias de mesmo gênero em apenas um local, a 

fim de evitar a armazenagem espalhada ou descentralizada dos produtos. 

 Visando a melhoria da eficácia de processos de entrega e recebimento, maior 

comodidade dos clientes no espaço interno da área de vendas, redução de custos de 

embarque e desembarque de mercadorias e redução de fluxos desnecessários com 
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consequente redução de tempo desperdiçado é que planejar-se-á a nova disposição do 

espaço físico da empresa. Além disso, é importante frisar que todas as mudanças 

propostas para o arranjo físico, além de simples, estão em conformidade com todas as 

limitações de espaço que a loja possui e respeitam a estrutura atual do novo prédio, de 

forma que será ideal no planejamento future que nenhuma viga ou coluna seja 

acrescentada ou removida, não demandando mais gastos a serem investidos. 

  

5.2 LOGÍSTICA 
	

 Todo o processo tem início a partir da necessidade de consumo de seus clientes. 

A partir desse ponto são feitos os contatos com fornecedores, verificando-se o produto e 

as quantidades a serem comprados, assim como, preços e prazos de entrega, que são 

negociados para atender as necessidades da empresa e de seus clientes. Alguns desses 

produtos são negociados diretamente com seus fabricantes por já serem parceiros da 

empresa há muito tempo e oferecerem todos os requisitos necessários para a aquisição. 

Por outro lado a grande maioria dos produtos (miudezas em geral de grande giro) são 

comercializados com distribuidores que disponibilizam os mesmos com maior facilidade 

de entrega. Após a chegada desses produtos na empresa, eles são conferidos por um 

funcionário, que já está encarregado também de conferir o estoque existente para que se 

tenha uma posição correta da disponibilidade desses produtos na loja; a nota então será 

encaminhada ao escritório da empresa onde será lançada, observando-se a margem a 

ser atribuída ao produto e os devidos impostos, estando assim o produto apto para ser 

disponibilizado para a área de venda. 

 O processo seguinte é de arrumação de estoque, isto é, os produtos que estiverem 

faltando na área de venda são imediatamente repostos e o sobressalente desses 

produtos é encaminhado ao depósito onde são dispostos em prateleiras e ficam expostos 

com uma identificação para serem facilmente encontrados na hora da reposição. Na loja 

são distribuídos por sessões de acordo com a sua utilidade: pintura, hidráulicos, elétricos, 

pisos, ferragens (porta e janelas de aço), porta de madeira e ainda gabinetes e pias para 

cozinha: tocadores, vasos e lavatórios para banheiros. Isso tudo para facilitar o acesso e 
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a associação dos produtos; além de serem dispostos de uma forma que seja agradável 

e atrativa, chamando a atenção do cliente. 

5.2.1 Logística de distribuição e a geração de valor para o cliente  
	

No ato da compra é de vital importância deixar claro ao cliente a qualidade do 

produto que ele está adquirindo, bem como se verificar a disponibilidade do produto no 

estoque da loja, para não se correr o risco de vender um produto e no momento da 

entrega não tê-lo. Para isso a comunicação entre balcão (vendas) e estoque deve ser de 

total eficiência.  

Em caso de não disponibilidade do produto, procura-se adquiri-lo com uma 

empresa parceira se possível, ou diretamente com o fornecedor levando ao 

conhecimento do cliente o prazo máximo para poder-se efetuar a entrega do produto 

almejado.  

Após a verificação da disponibilidade dos produtos em estoque parte-se para a 

negociação junto ao cliente, que consiste em identificar a forma de pagamento a ser 

efetuada, o prazo de entrega, garantia dos produtos, etc. Após isso, emite-se o pedido 

de compra, a nota fiscal, duplicatas ou boleto bancário (no caso de vendas a prazo); 

efetuada a venda encaminha-se o pedido ao conferente que tem como função localizar a 

mercadoria no depósito, separá-la e conferi-la antes de sair da loja, para que sejam 

entregues de acordo com o pedido do cliente, cabe a esse mesmo funcionário 

acompanhar o carregamento da mesma nos caminhões e traçar rotas de entrega. 

 

5.3 RECURSOS HUMANOS 
	

 A equipe de trabalho será formada por 10 colaboradores, sendo um encarregado 

pelo RH da empresa, um encarregado pelo almoxarifado, um gerente de vendas (sócio 

proprietário), um gerente administrativo (sócio comprador das cotas a serem delimitadas), 

1 motorista e 5 vendedores.  

Quadro 1 - Relação de Cargos	

Cargo Quantidade 
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Gerentes 2 
Encarregados 2	
Motorista	 1	
Vendedores	 5	

 

 Os Gerentes serão os sócios-proprietários da empresa, sendo um deles 

responsável pela área de vendas e o outro pela parte administrativa, remunerado pelos 

lucros/prejuízos das operações. Será de responsabilidade também da gerência a compra 

de matéria prima para venda no varejo bem como a formação de parcerias e contratos 

de fornecimento. 

 Caberá aos encarregados a responsabilidade da execução das operações e 

supervisão. No setor de RH para a contratação e dispensa de funcionários e identificação 

das necessidades de recursos humanos da empresa. No almoxarifado, na recepção e 

despacho de produtos garantindo a logística adequada. 

Baseado nos cargos acima será levado em conta a seguinte política de salários: 

Quadro 2 - Relação de Salários Propostos 

Cargo Salário 
Encarregados R$	2.000,00 
Motorista	 R$	1.420,00	
Vendedores	 R$	1.200,00	

 

 

6 PLANO FINANCEIRO 

 

 Discute-se o plano de expansão da empresa quanto aos seus custos monetários. 

Será alterada a sua localização para local de melhor exposição comercial com 

consequente aumento de 100% da área física. Serão abordados indicadores financeiros 

e análise de viabilidade econômica e financeira do projeto. 

 Para as análises posteriores serão levados em conta três cenários. Cenário 

otimista, mediano e pessimista em relação aos faturamentos esperados em projeções 

para um payback de 2 anos nos cenários otimista, mediano e pessimista 

respectivamente.  
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 Levando-se em conta que o investimento para a expansão da empresa importa 

em cerca de R$1.250.000,00, estima-se um valor de aproximadamente 30% do 

investimento para o fluxo de caixa, somando-se ao fluxo de caixa atual. A compra de 

reposição pretende ser feita à vista, já a venda operará nas modalidades normais do 

comércio: à vista e no crediário. Para tanto, estima-se um aporte médio de R$500.000,00 

para a compra de produtos para venda e despesas gerais, levando-se em conta um 

cenário de retração das vendas. 

 Na Demonstração de resultados apresentadas posteriormente será levado em 

conta um primeiro período de 90 dias e também uma DRE anual. 

 

6.1 CENÁRIO PESSIMISTA 

 

Tabela 1. Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). Cenário Pessimista. 

Item Trimestral Anual 

(=) Vendas Líquidas 
                       

700.000,00  
                       

2.800.000,00  

     (-) C.M.V 
                           

300.000,00  
                       

1.200.000,00  

(=) Lucro Bruto 
                           

400.000,00  
                       

1.600.000,00  

     (-) Desp. Operacional 
                           

350.000,00  
                           

1.400.000,00  

(=) Lucro Operacional 
                           

50.000,00  
                           

200.000,00  

     (-) Provisão I.R (15%) 
                             

7.500,00 
                             

30.000,00  

Lucro Líquido do período 
                           

42.500,00  
                           

170.000,00  
   

 

6.2 CENÁRIO MEDIANO 

 

Tabela 2 - Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). Cenário Mediano 
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Item Trimestral Anual 

(=) Vendas Líquidas 
                       

950.000,00  
                       

3.800.000,00  

     (-) C.M.V 
                           

460.000,00  
                       

1.840.000,00  

(=) Lucro Bruto 
                           

490.000,00  
                       

1.960.000,00  

     (-) Desp. Operacional 
                           

390.000,00  
                           

1.560.000,00  

(=) Lucro Operacional 
                           

100.000,00  
                           

400.000,00  

     (-) Provisão I.R (15%) 
                             

15.000,00 
                             

60.000,00  

Lucro Líquido do período 
                           

85.000,00  
                           

340.000,00  
   

 

6.3 CENÁRIO OTIMISTA 

 

Tabela 3 - Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). Cenário Otimista 

Item Trimestral Anual 

(=) Vendas Líquidas 
                       

1.200.000,00  
                       

4.800.000,00  

     (-) C.M.V 
                           

605.000,00  
                       

2.420.000,00  

(=) Lucro Bruto 
                           

595.000,00  
                       

2.380.000,00  

     (-) Desp. Operacional 
                           

410.000,00  
                           

1.640.000,00  

(=) Lucro Operacional 
                           

185.000,00  
                           

740.000,00  

     (-) Provisão I.R (15%) 
                             

27.750,00 
                             

111.000,00  

Lucro Líquido do período 
                           

157.250,00  
                           

629.000,00  
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7 CONCUSÃO 

 

 Com todas as análises, pesquisas e estudos apresentados, podemos ter algumas 

conclusões. Percebemos que o ramo de lojas de materiais de construção e o ramo de 

construção civil, que são muito ligados, tiveram quedas nos últimos períodos. O cenário 

politico e econômico no país influenciou muito essa queda. Os ramos dependem muito 

de financiamentos e obras de infraestrutura, o que não há hoje no Brasil. Os indicadores 

futuros, mostram que o setor deve levar ao menos 2 anos para se estabilizar, e logo voltar 

a crescer.  

 Levando em conta a região específica, a oferta será grande, hoje existem 5 lojas, 

com a baixa na demanda aumentará ainda mais a concorrência, o que se dá a entender 

que dificilmente o cenário otimista se realize.  

 Analisando os cenários, e levando em conta o valor de investimento proposto, 

nota-se um Payback de 2 anos para o cenário otimista, 3 anos e meio para o cenário 

mediano e 7 anos e 3 meses para cenário pessimista.  

 Contudo, apesar dos indíces mostrados, hoje a empresa já possui o cenário 

pessimista. Fazendo todas as alterações necessárias e propostas de melhorias, com 

certeza obterá um melhor faturamento. Sendo assim, considerando que a empresa 

alcance o cenário mediano, é viável o investimento, terá uma taxa de retorno 

considerável, validando o risco que obterá quando comparado a outros investimento de 

renda fixa com risco menores. 
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