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RESUMO 

 

     Este trabalho tem por objetivo traçar um plano de negócios. Tal plano inicia-se por 

determinar a localidade para construção do empreendimento e a definição das principais 

características, como público alvo, quantidade de lojas, outras definições importantes para 

determinar o valor total do investimento a ser realizado, considerando a necessidade de 

obtenção de recursos junto a terceiros, e assim projetar o retorno do capital investido a fim de 

tomar decisões quanto a implementação do negócio.  

     Os shoppings como destinos de lazer têm o poder de reunir famílias em momentos de 

descontração que aumentam seu tempo de permanência nos empreendimentos e, por 

consequência, acabam ampliando seu potencial de consumo nas operações dos shoppings.    

     Para tanto, foi estudado o potencial do mercado de Umuarama, o plano de marketing, o plano 

operacional contemplando a estrutura física, o plano financeiro comtemplando as projeções de 

investimentos e retorno e o plano estratégico. 

 

Palavras chave: negócio, shopping, empreendimento, viabilidade e retorno 
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1 Sumário executivo 

 

     O idealizador do plano de negócios a ser implantado possui oito anos experiência na 

prestação de serviços a clientes de médio e grande porte na área contábil, financeira e 

fiscal.  Possui experiência como executivo em uma multinacional de grande porte nesse 

mesmo período. Profissional formado em Ciências Contábeis pela Universidade 

Paranaense, com especialização em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal 

do Paraná e atualmente em fase final de conclusão de MBA em Gestão Estratégica de 

Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (ISAE – em curso). 

     O empreendimento consiste em realizar a construção de um shopping center na região 

de Umuarama, no Estado do Paraná, na forma de uma Sociedade de Propósito Específico. 

Após a construção do empreendimento a administração do shopping será terceirizada para 

uma administradora com experiência no segmento, sendo repassados aos investidores, de 

acordo com as suas respectivas participações os rendimentos mensais auferidos com a 

locação dos espaços após os gastos necessário para manutenção e administração do 

shopping. 

     O montante inicialmente previsto de investimentos é de R$ 93.622.070 em ativos na 

sua pré-operação e de R$ 355.500 em capital de giro até a consolidação das operações e 

início das atividades, com estimativa de que o capital total investido retorne em 12 anos.  

A empresa estará localizada no mesmo local onde será construído o empreendimento.  

Após estudo realizado, verifica-se que uma estrutura como a proposta deverá ter uma 

receita média de R$ 22.000.000 anuais e lucro líquido de R$ 9.000.000.   

     Visualizo como promissor o investimento proposto, mesmo considerando o alto custo 

inicial do investimento em ativos, tendo em vista que esse risco é minimizado pela própria 

garantia que o ativo gera aos seus investidores, sendo um bem tangível. Haja vista que o 

atual cenário econômico e político que vivemos, temos grandes incertezas com relação a 

investimento de alto risco. Nossa intenção e garantir aos investidores um retorno estável 

e de longo prazo, sem grandes incertezas e frustações.  Diante disto, existe espaço no 

mercado para o ingresso de novos empreendedores nesse ramo específico de atividade, 

com boas possibilidades de sucesso e busco através desta apresentação sócios 

investidores capitalistas para integrarem-se a sociedade. 
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2 Descrição do negócio 

 

2.1 Forma jurídica 

 

Empresa como “Sociedade de Propósito Específico” 

 

Razão Social: Shopping Center Umuarama 

 

     Uma sociedade de propósito específico (SPE), é uma sociedade empresária cuja 

atividade é bastante restrita, podendo em alguns casos ter prazo de existência 

determinado, normalmente utilizada para isolar o risco financeiro da atividade 

desenvolvida. O seu objeto social deverá estar limitado à atividade que irá exercer. 

A Sociedade de Propósito Específico tem personalidade jurídica e deve ser constituída 

sob a forma de sociedade empresária limitada ou sociedade anônima, submetendo a toda 

a legislação do tipo societário escolhido. 

 

2.2 Missão da empresa 

     “Ter a confiança e proporcionalizar momentos de lazer aos Consumidores”. 

 
2.3 Visão da empresa 
 
     Focamos em resultado para consistentemente superarmos metas desafiadoras e nos 

tornarmos referência em nosso ramo de atuação. 

 

2.4 Enquadramento tributário 

     Dentre as modalidades de apuração e recolhimento de tributos estabelecidos pelo 

sistema tributário brasileiro, considerando tratar-se de um empreendimento de grande 

porte, foram analisadas duas alternativas, o Lucro Real e o Lucro Presumido.  Dentre as 

duas alternativas, prevê-se que a melhor opção é a modalidade de tributação pelo Lucro 

Presumido. Nossa opção considera que no início com a construção do empreendimento, 

as despesas dedutíveis serão altas, todavia após o início da atividade de locação não 

teremos mais despesas/custos altos suficientes para fazer frente a receita, não sendo a 

melhor opção a tributação pelo Lucro Real.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
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2.5 Objetivos 

 

     Além dos investimentos em ativos imobilizados, a empresa precisará de recursos para 

cobrir sua necessidade de capital de giro inicial para pagar as despesas de constituição da 

empresa, salários e publicidade, até começar a obter retorno. 

     Entre os objetivos específicos da empresa após a fase inicial de construção do 

empreendimento (shopping), busca quantificar e alocar os investimentos necessários, 

determinar a estratégia inicial de marketing e projetar um faturamento e respectivo 

retorno de capital, considerando atingir índices de ocupação acima da média histórica de 

mercado, reduzindo as perdas de receitas por vacância, posicionado da empresa de forma 

estratégica no mercado regional de Umuarama.  

 

2.6 Registros necessários 

 

      O investimento no empreendimento deverá cumprir algumas exigências iniciais, 

obtendo registro da empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial, Secretaria da Receita 

Federal (CNPJ), Secretaria Estadual da Fazenda, Prefeitura Municipal de Curitiba para 

obter o alvará de funcionamento e Corpo de Bombeiros Militar. 

     A ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) considera shopping center 

os empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL), normalmente, superior a 5 mil m², 

formados por diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada, que 

pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas 

de estacionamento compatível com a legislação da região onde está instalado, sendo essas 

as características de empreendimento. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

3 Análise de mercado 

 

     O mercado de shopping centers no Brasil teve início no ano de 1966, com a 

inauguração do primeiro empreendimento em São Paulo. Cinco anos mais tarde, a ECISA 

desenvolveu o segundo shopping do país, o Conjunto Nacional de Brasília, que foi um 

dos primeiros a seguir os conceitos e padrões internacionais da indústria. 

     Na década de 70, além do Conjunto Nacional de Brasília, foram inaugurados mais 5 

novos empreendimentos. Na década de 80, o mercado teve um grande ímpeto de 

crescimento com os números de shoppings aumentando de forma considerável até o início 

dos anos 90, quando o ritmo de crescimento diminuiu devido à instabilidade econômica 

no país. 

     Em meados dos anos 90, observou-se uma grande onda de investimentos no setor, 

estimulados tanto pela estabilidade da economia no país alcançada pelo Plano Real, que 

conseguiu estabilizar a inflação brasileira e trazer um maior consumo ao país, quanto pelo 

sucesso de investimentos ocorridos nos anos 80. Além disso, outro fator que contribuiu 

para a entrada de novos capitais no setor foi o aumento das carteiras geridas pelos fundos 

de pensão, principalmente de órgãos públicos conservadores, atraídos pela natureza do 

negócio e pelo histórico de retornos alcançados pelos investimentos no setor. 

     O número de empreendimentos cresceu de forma acentuada até 2000, quando o setor 

atingiu um total de 281 shopping centers. Apesar do retorno alto nos investimentos, viu-

se uma desaceleração no ritmo de inaugurações no setor. Essa redução da abertura dos 

empreendimentos pode ser explicada pela escassez de recursos e formas de 

financiamento, além de um menor interesse dos fundos de pensão sobre o setor, devido 

às regulamentações restritivas quanto o enquadramento de investimentos imobiliários 

sobre suas carteiras totais. 

     Em meados de 2006, a situação voltou a ser favorável para o setor. Investidores 

estrangeiros especializados no setor e principalmente, grupos nacionais viram-se atraídos 

pela melhora do cenário macroeconômico e pelas condições favoráveis de captação de 

ações. 
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     Ao longo do tempo, o número de shopping centers aumentou. Se compararmos o 

número de shoppings no ano de 2015 com o número de 2000, de 281 shoppings, houve o 

aumento de 91,45% do número de shoppings no Brasil. No final do ano de 2015 o setor 

atingiu um número de 538 shoppings. 

     Nos últimos anos, pode-se observar que há uma tendência de desaceleração das 

inaugurações dos shoppings no país. Com um cenário macroeconômico desafiador, 

inflação e juros altos e redução do crédito, têm sido cada vez mais difícil para novos 

operadores de shoppings entrarem no mercado. Operadores iniciantes, sem experiência e 

sem o "knowhow" do setor, tiveram grandes dificuldades na comercialização de seus 

shoppings, o que se traduziu em inaugurações com altas taxas de vacância durante o ano 

de 2014 e 2015. 

     No início do ano de 2015, era previsto pela ABRASCE (Associação Brasileira de 

Shopping Centers) a abertura de 24 shoppings. O que se viu até o final do ano foi um 

valor de 33,3% inferior, sendo inaugurados apenas 16 shoppings, chegando a um número 

final em 2015 de 538 shoppings. 

 

Gráfico 1: Número de shoppings centers no Brasil 

 

Fonte: ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) 
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     O cenário atual do setor é caracterizado por um momento de consolidação da indústria, 

uma vez que o mercado brasileiro ainda é muito fragmentado quando comparado aos 

demais países. As quatro principais empresas de shoppings representam 

aproximadamente 20% do mercado brasileiro atualmente. 

     De 2006 a 2015 o setor de shopping centers quase dobrou de tamanho em termos de 

ABL, crescendo 95,7%, representando 18,9% do varejo nacional e 2,6% do PIB 

brasileiro. 

     Apesar desse crescimento do número total de ABL (Área Bruta Locável), quando 

comparamos o número de ABL por habitantes, continuamos em um nível baixo quando 

comparado a países como EUA e Canadá, entre outros, cujos mercados de shopping 

centers são mais desenvolvidos. Isso mostra que ainda há espaço para crescimento da 

indústria de shopping centers no Brasil. 

 

Gráfico 2: ABL (Área Bruta Locável) por 1.000 habitantes (m²) 

 

Fonte: Censo ABRACE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

3.1 Análise do cenário econômico 

 

     Uma análise dos indicadores econômicos do mercado nacional é importante para 

sustentar e ampliar a viabilidade da realização do Plano de Negócio sugerido e 

apresentado neste trabalho. A atividade econômica em 2015, medida através do PIB, teve 

seu pior desempenho em 25 anos, fechando com uma retração de 3,8% no acumulado do 

ano. Para 2016, o cenário será tão desafiador quanto, com dificuldades políticas 

enfrentadas pelo atual governo, especialmente em ano de eleições municipais, e aperto 

das políticas monetária e fiscal. Portanto, acreditamos que o crescimento também deverá 

ser negativo, e com muitas incertezas, assim como foi em 2015. A taxa de desemprego 

subiu em relação a 2014, fechando o ano em 6,8%. Assim como no ano anterior, o índice 

terminou em 2015 com uma trajetória ascendente. Dado o cenário de retração da atividade 

econômica esperado para 2016, o nível de consumo das famílias deve continuar reduzindo 

após uma sequência de anos de ascendência. A inflação medida pelo IPCA ficou em 

10,67% em 2015, insistentemente alta e superior ao nível já elevado de 2014 que foi de 

6,41%. O IGP-M ficou em 10,54% versus 3,67% em 2014. A expectativa para o IPCA ao 

longo de 2016 é de redução em relação a 2015, embora ainda esteja acima do teto da meta 

para esse ano. O BC manteve ao longo do ano de 2015 a trajetória de aumento de juros 

iniciada em 2013, com o intuito de conter a inflação, em detrimento da atividade. A taxa 

fechou o ano no patamar de 14,25%, com uma perspectiva de manutenção para 2016. Em 

2015 o Real se desvalorizou frente ao Dólar Americano em 47,01%, saindo de R$2,6562 

por dólar para R$3,9048. 

     Ao longo de muitos anos o Brasil alcançou uma maior estabilidade econômica, uma 

inflação mais controlada e uma redução maior das taxas de juros no país. Dessa forma, o 

país teve um aumento no consumo per capita, com a ascensão da nova classe média, que 

por sua vez impulsionou o aumento das vendas do varejo. Apesar de os dois últimos anos 

terem se mostrado mais desafiadores, principalmente com relação a estabilidade 

econômica e política do país, a consolidação do setor de shoppings como o destino de 

compras mais procurado do país continua evidente. Quando analisamos os indicadores de 

vendas totais em shoppings versus o varejo como um todo, o setor continua tendo um 

crescimento mais elevado. 
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     Acreditamos que alguns dos motivadores para que isso venha ocorrendo seja o fato de 

que os shopping centers apresentam outros atrativos além da concentração de lojas, como 

serviços diversificados em um só local, disponibilidade de estacionamentos, climatização 

dos ambientes. A sensação de segurança e comodidade proporcionada pelo shopping e o 

fato dos mesmos serem vistos como uma ilha de entretenimento (cinema, teatro, eventos, 

parque infantil) são fatores que contribuem para que as vendas de shopping centers 

cresçam em níveis bem superiores aos do varejo em geral. 

     Outro importante fator a ser notado e que embasa o investimento no projeto do 

empreendimento proposta neste trabalho é o aumento do faturamento do setor, que 

triplicou de 2006 a 2015. 

 

Gráfico 3: Evolução de Faturamento em Shoppings Centers no Brasil (R$ bilhões) 

 

Fonte: ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) 

 

     Por fim, apesar das condições desfavoráveis no mercado de trabalho o crescimento 

do setor de shopping centers brasileiro vem desempenhando um importante papel na 

economia do país, gerando muitos empregos e aumentando expressivamente a 

integração com a comunidade, por meio de ações sociais.  

     Em 2015, de acordo com a ABRASCE, foram gerados mais de 1 milhão de 

empregos diretos e indiretos, um aumento de 5,5% em relação ao ano de 2014. 
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     O setor também passou a ser importante no desenvolvimento de cidades de médio e 

pequeno porte, pois, apesar de ainda elevada concentração da quantidade de shoppings 

nas grandes cidades, nos últimos cinco anos observou-se uma tendência de 

interiorização. Ou seja, as empresas passaram a buscar oportunidades de investimentos 

nessas cidades, através de empreendimentos em formato menores que atendam a 

vizinhança e pequenas comunidades, consequentemente ajudando o desenvolvimento 

econômico das mesmas. 

 

3.2 Análise da região de Umuarama 

 

     Umuarama é um município do estado do Paraná, no Brasil. Sua população, segundo 

o censo do ano de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 101.442 

habitantes. Em 2013, a estimativa oficial do IBGE conferiu a Umuarama um total de 

106.387 habitantes, sendo a 18ª cidade mais populosa do estado. Tem, como principal 

atividade, a agropecuária de corte e a prestação de serviços. 

     Umuarama é também conhecida como a Capital da Amizade. A cidade é uma das 

principais do Paraná e polo da região de Entre Rios, região está com população 

estimada em aproximadamente 410.000 habitantes. Com o desenvolvimento, houve um 

crescimento das atividades comerciais e o aumento da população urbana. 

     O município de Umuarama ficou em terceiro lugar entre os que mais geraram 

empregos no estado do Paraná no primeiro semestre de 2011, perdendo apenas 

para Curitiba e Ponta Grossa. Além do expressivo crescimento da construção civil, 

Umuarama também apresenta números econômicos consideráveis, tais como: segundo 

maior polo moveleiro do Paraná, maior produtor de carne do estado, centro universitário 

com mais de cem cursos, polo comercial e prestador de serviços. Localizada no noroeste 

do estado, a uma distância de 580 km da Capital (Curitiba) e a 115 km do Paraguai. Está 

a 430 metros acima do nível do mar. 

  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Grossa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai


10 

 

 

Gráfico 4: Evolução da população 

 

Fonte: IBGE 

 

 

Gráfico 5: Produto interno bruto (valor adicionado) 

 

Fonte: IBGE 
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3.3 Análise pelo Modelo de PORTER 

 

3.3.1 Clientes e Fornecedores 

 

     O propósito do negócio é após capitar os recursos necessários para construção do 

empreendimento, mediante a locação de toda a sua área disponível (dividida em lojas 

âncoras, megalojas, lojas satélites, lojas de serviços, área destinada a lazer, salas de 

cinema, áreas comuns como estacionamento e praça de alimentação), destinado ao 

público alvo principalmente da classe “C”, conseguimos remunerar nossos investidores e 

cada vez mais agregar valor ao empreendimento/marca.   

     É importante para o Plano de Negócios uma breve análise das Cinco Forças 

Competitivas de Michael E. Porter. 

As cinco forças determinam a rentabilidade da indústria porque 

influenciam os preços, os custos e o investimento necessário das 

empresas em um setor – os elementos do retorno sobre o investimento.  

O poder do comprador influencia os preços que as empresas podem 

cobrar, por exemplo, da mesma forma que a ameaça de substituição. O 

poder dos compradores também pode influenciar o custo e o 

investimento, porque compradores poderosos exigem esforços 

dispendiosos.  O poder de negociação dos fornecedores determina os 

custos das matérias-primas e de outros insumos.  A intensidade da 

rivalidade influencia os preços assim como os custos da concorrência 

em áreas como fábricas, desenvolvimento de produto, publicidade e 

força de vendas.  A ameaça de entrada coloca um limite nos preços e 

modula o investimento exigido para deter entrantes. (PORTER, 1989, 

p.4). 

 

     Para que uma organização possa traçar uma estratégica, deve entender como o 

ambiente em que ela atua age e afeta o seu negócio. Com base nisso, Michael Porter 

elaborou o conceito das “Cinco Forças” para analisar a competição entre empresas, no 

qual dependem da análise: da ameaça de novos entrantes, da rivalidade entre os 

concorrentes, da ameaça de produtos ou serviços substitutos (alternativos), do poder de 

negociação dos clientes e do poder de negociação dos fornecedores. Essas cinco forças 

são utilizadas em uma empresa para gerir a sua capacidade em servir os seus clientes e 

obter lucros. 
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     Ao analisarmos uma das cinco forças competitivas de PORTER (1989), o poder de 

negociação dos clientes, visualizamos que esta pode exigir um grande esforço nas 

negociações iniciais.  Visto que se trata de uma nova empresa entrante no mercado e que 

os clientes deste tipo de serviço, geralmente, são empresas de grande e médio porte, com 

alto poder de negociação. Teremos que fechar com as lojas âncoras e megalojas com 

preços de aluguel competitivo e obtendo um menor retorno por metro quadrado locado, 

considerando recuperar com as lojas satélites, que possuem menos força de negociação e 

dependendo das lojas âncoras e megalojas já instaladas no shopping center, servirá de 

vitrine para chamar o consumidor em geral, aumentado o número de potências clientes 

para todas as demais lojas instaladas no complexo.  

     Os fornecedores são em geral, empresas especializadas na administração e gestão de 

shoppings centres, a qual está capacitada para fornecer todas a estrutura e mão de obra 

necessária para a gestão do empreendimento, após o mesmo estar operando, com o nível 

de locação desejado. O poder de barganha dos fornecedores neste setor, não é alto. A 

parceria com essas entidades não é obrigatória e não compromete a essência dos serviços 

a serem prestados, visto que na falta de um acordo, podemos constituir e investir para 

realizamos a administração internamente. 

 

3.3.2 Concorrentes 

 

     Analisar a concorrência permite a visualização daquilo que já está sendo realizado no 

mercado em seus aspectos positivos e negativos, permitindo captar possíveis 

oportunidades inexploradas. 

     Através de pesquisa realizada pelo site de busca Google® e pela Associação Brasileira 

de Shopping Centers (ABRASCE) foram encontrados 33 shoppings centers no Estado do 

Paraná, que representam junto em área bruta locável 751.568, ocupando hoje o sexto lugar 

entre todos os estados. A líder de mercado hoje é responsável por 45 shopping, que 

representa aproximadamente 10% da totalidade de shoppings no país, toda via sua 

abrangência e seu foco, está direcionada para grandes centros, não tendo como objetivo 

cidades de menor porte no interior do Estado. 
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Gráfico 6: Maiores empresas de shoppings da América Latina 

 

 

 

Fonte: Institucional BRMALLS 

 

     Nesse cenário atual, não verificamos barreiras de entrada que possam dificultar a 

inserção da nova empresa no mercado. A ameaça de novos entrantes é alta, mas a ameaça 

de produtos substitutos é baixa e praticamente inexistente. 

     Em um cenário de grande concorrência, mas de crescimento deste mercado, a empresa 

alvejará ser a empresa líder em satisfação de clientes e em performance sustentável na 

região de Umuarama, não concorrendo diretamente com as empresas líderes de mercado. 
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3.3.3 Análise SWOT 

 

Oportunidades Ameaças 

I. Crescimento constante no setor 

de vendas no varejo no modelo 

de shopping. 

II. Barreiras à novos entrantes 

praticamente inexistentes. 

a. Cenário econômico e político 

instável. 

b. Mercado de grande concorrência. 

c. Orçamento limitado. 

Pontos fortes Pontos fracos 

I. Baixa concorrência na região e 

ausência de empreendimento 

semelhante. 

II. Baixo poder de barganha de 

clientes e fornecedores. 

 

a. Ainda não possui uma sólida 

carteira de clientes formada, nem 

certificados de qualidade para 

apresentação ao mercado. 

b. Desafios de toda nova empresa 

até sua consolidação no mercado. 

c. Alto custo de implementação do 

projeto. 

 

Figura 1 – Análise SWOT 
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4 Risco do negócio 

 

     Considerando tratar-se de um empreendimento e alto custo pré-operacional envolvido 

e com retorno de médio a longo prazo, consideramos como o principal risco, a falta de 

fluxo de caixa para manutenção do negócio.  

     Outros riscos inerentes ao processo, como atraso nas obras, liberação da documentação 

para abertura, considerando o alto grau de burocracia, piora no ambiente 

macroeconômico, interferência de grandes players do mercado, bem como interesses 

políticos e mudanças de gestão durante o processo de construção pode ser atrapalho por 

interesses alheios. 

 

5 Plano de marketing 

 

     O plano de marketing ajuda a identificar as oportunidades que podem gerar bons 

resultados para a organização, mostrando como penetrar com sucesso para obter as 

posições desejadas nos mercados.  

     O Marketing é uma ferramenta importante para decifrar as forças e o comportamento 

do mercado, buscar oportunidades de negócios, estudar novos produtos e serviços que 

atendam demandas e necessidades dos clientes. Ainda, permite a estreitar o 

relacionamento com clientes, parceiros, fornecedores, e com a sociedade em geral, e 

assim torna a empresa mais competitiva.  

     Para Kotler e Amrstrong (1999), marketing é um processo de planejamento e execução 

desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar 

trocas que satisfaçam os objetivos das pessoas e de organizações. 

     As ações de marketing nesta modalidade de negócio podem ser divididas em duas 

partes. Sendo a primeira com foco em encontrar locatários para as lojas, divididas em 

lojas âncoras, megalojas, lojas satélites e praça de alimentação, bem como 

administradores para o cinema e estacionamento. Na segunda parte, a administradora do 

shopping, cobrará dos lojistas, valores prefixados para compor um fundo de investimento 

em marketing, que será utilizado para divulgação do shopping como um todo. 
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     Cabe a cada lojista individualmente, se julgar necessária uma maior divulgação do seu 

empreendimento ter a liberdade de realizá-lo, todavia deverá obedecer ao código de 

conduto da administradora do shopping center.     

     As principais estratégias de marketing do shopping, resumisse como segue: 

 

• Web site 

• Sorteios 

• Propagando comercial  

 

Desenvolvimento das estratégias de marketing 

 

As estratégias serão assim desenvolvidas: 

 

Web site: a web deverá detalhar de forma intuitiva todos as lojas, de forma a 

permitir que o usuário encontre facilmente o que deseja.  Será divulgado “Quem somos”, 

qual a nossa “Missão”, comunicando ainda sobre promoções de sorteios de prêmios.  Será 

estabelecido um canal de comunicação direta com o cliente para críticas, denúncias e 

sugestões. 

 

Sorteios: Serão sorteados em épocas especialistas, veículos populares para cliente 

que comprarem valores acima de um teto estipulo e dentro de um período específico que 

durar a promoção. 

 

Propaganda comercial: Serão realizados propaganda na televisão e no rádio, 

buscando informar aos clientes e tagerts, sobre as promoções atuais que estão sendo 

realizados pelo shopping. 
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5.1 Estratégia de preço 

 

     O público alvo a ser alcançado será empresas que trabalhem no varejo e já possuam 

renome no mercado.   Uma boa estratégia de marketing está diretamente ligada a variável 

preço.  Visto que se trata de uma empresa entrante no mercado, o fator preço será o 

principal aliado.  Esta variável deverá estar atenta aos preços praticados pelos 

concorrentes, à disposição de pagamento do público alvo, dos custos diretos e indiretos e 

da margem de lucro requerida pelos empreendedores, a fim de recuperar o investimento 

inicial. A estratégia de preço a ser adotada será estruturada em um percentual sobre o 

faturamento mensal do lojista e adicionalmente, cobraremos um valor fixo de aluguel, 

definido pela localidade e tamanho da loja locada.  

     Para as megalojas e lojas âncoras, que serão atrativas para as demais lojas, com o 

objetivo de chamar o público, realizaremos um preço diferenciado, com garantia de 

locação por no mínimo três anos. 

     

6 Plano operacional 

 

     Neste plano serão abordados todos os processos envolvidos para a perfeita 

operacionalidade da empresa. Iremos constituir inicialmente um Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) e contratar uma construtora especializada para a construção do 

empreendimento (shopping center), que posteriormente será mantido como uma 

propriedade para investimento nos balanços patrimoniais dos investidores de acordo com 

a participação de cada um no investimento. Após a conclusão da obra, será contratada 

uma empresa especializada em administração de shoppings e condomínios para gerir todo 

o administrativo, sendo repassado aos investidos os lucros obtidos com a locação das 

lojas, após deduzido todos os custos e despesas necessárias para manutenção e 

administração do shopping. 
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6.1 Infraestrutura e localização 

 

     O empreendimento será construído na cidade de Umuarama – PR, na Avenida Parigot 

de Souza, em um terreno de 29.135 m², disponibilizado pelo uns dos investidores, como 

parte do seu capital de investimento no negócio.  

 

 

Figura 2 – Localidade do empreendimento (Google maps)    

 

     Após a construção do empreendimento, iremos contar com área construída de 75.127 

m² e área bruta locável de 29.915 m². Abaixo descrevemos as principais divisões para um 

melhor entendimento:    

1) Loja âncora: Uma loja âncora é uma loja no shopping center que tem um tamanho 

maior em relação as lojas comuns e que poderá atrair um público maior ao 

shopping, pois é conhecida nacionalmente ou internacionalmente; 

2)  Loja satélite: Uma loja satélite de um shopping center (centro comercial) é uma 

loja comum, com menor porte relacionado as lojas âncoras ou as lojas de fast-

food e lazer. Em alguns shoppings, quem traz um maior público ao shopping são 

as lojas âncoras, porém o shopping por completo é mais feito das lojas satélites 

do que as próprias lojas âncoras. 

3) Alimentação: Formado por restaurantes e fast-food, com cardápio diversifica 

distribuídos em uma praça de alimentação; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lojas_%C3%A2ncoras
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4) Outros: O empreendimento ainda contará com espaços de laser, espaços fitnees, 

playgrounds, cinemas, banheiros, estacionamento e salas comerciais 

 

Tabela 1: Área bruta locável 

 

Fonte: Cálculo do autor 

 

     Os espaços indicados acima deverão ser dotados de layout adequado, respeitando a 

facilidade de movimentação, tanto de funcionários quanto das pessoas que buscam a 

empresa de cobrança. 

 

 

6.2 Funcionários 

 

     Considerando a estrutura de negócio, sendo praticamente toda estrutura terceirizada, 

tanto na fase pré-operacional como posteriormente, entende-se que o quadro de 

funcionários fixos para o início das atividades deve ser na ordem de quatro funcionários, 

distribuídos da seguinte forma: 

➢ 1 (uma) pessoa para atuar na área de controle de orçamento – realizado x orçado; 

➢ 1 (uma) pessoa para a área administrativo-financeira-contabilidade; 
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➢ 1 (uma) pessoa responsável por ser o procurador e representar os investidores; 

➢ 1 (uma) pessoa que irá atuar como auxiliar de serviços gerais, dedicada a atender 

todas as demais adicionais.  

 

     Trata-se de uma organização com o quadro de colaboradores enxuto, o que não 

resultará na contratação de uma terceirizada para a gestão de RH.  O monitoramento da 

equipe ocorrerá pela própria empresa. O objetivo é construir uma equipe competente e 

comprometida com as tarefas do negócio. 

 

6.3 Organização do processo 

 

     O processo será divido em duas fases, sendo a primeira a fase de captação de recursos, 

criação da Sociedade de Propósito Específico, contratação dos colaboradores e 

contratação da Empresa responsável pela construção do empreendimento.  

     Na segunda etapa, após finalizar a construção do empreendimento, será desconstituída 

a SPE e registrada a escritura do bem, o shopping center na proporção dos investimentos 

realizados pelos investidores, cabendo a cada, sua participação percentual, de acordo com 

os montantes investidos no negócio. Após a conclusão da dessa escritura, será nomeado 

um Administrador, que será responsável pela contração da empresa responsável pela 

administração e gestão do shopping, garantindo assim o bom funcionamento de acordo 

com as normas e legislações vigentes e o retorno esperado aos investidores. 
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7 Plano financeiro 

 

7.1 Investimento em ativo fixo 

 

     Conforme destacado anteriormente, constituiremos uma Sociedade de Propósito 

Específico para construção do shopping center, considerando contratarmos empresa 

especializada no ramo de construção cível de médio porte.  

     Fornecemos a planto do empreendimento para empresas de construção especializadas 

no segmento de shoppings centers e com base nos orçamentos recebidos, consideramos o 

preço médio do metro quadrado construído em R$ 1.245,69. Desta forma, estimamos os 

gastos iniciais da área total de 75.127 m², investimentos no montante de R$ 93.584.700. 

A perspectiva do tempo envolvido para construção total do empreendimento é de 18 

meses, conforme detalhamos abaixo o cronograma da obra: 

 

Tabela 2: Cronograma da obra 

   

Fonte: Orçamentos de empreiteiras – adaptado pelo autor  
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7.2 Capital de giro 

 

     Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter 

para garantir fluidez dos ciclos de caixa.  O capital de giro necessário para o início das 

atividades, além do investimento em imobilizado é de R$ 355.500 e funcionará como 

uma quantia imobilizada no caixa (banco) da empresa para suportar as oscilações de 

caixa.  A empresa deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir 

recursos sem previsão.  Os sócios não efetuarão a retirada de valores, pois no início todo 

o recurso que entrar na empresa, nela deverá permanecer. 

      A necessidade de capital de giro é função direta do volume de ativos operacionais da 

empresa, que são as duplicatas a receber, e inversamente proporcional ao volume de 

passivos operacionais, que são os fornecedores, obrigações fiscais e obrigações 

trabalhistas. 

 

7.3  Recursos financeiros necessários 

 

Tabela 3: Recursos financeiros 

Recursos necessários     

Construção shopping   R$ 93.584.700 

Escritório adm.  R$ 37.370 

Capital de giro   R$ 355.500 

Total   R$ 93.977.570 

     

Financiamento   R$ 0 

Capital próprio   R$ 93.977.570 
 

Fonte: SEBRAE - adaptado pelo autor 

 

     A busca por investidores e sócios neste Plano de Negócios tem por objetivo o 

investimento em 100% com recursos próprios, evitando assim o financiamento neste 

momento de altas taxas de juros. 

 

 



23 

 

 

7.4 Estimativa dos investimentos pré-operacionais 

 

     Para a instalação de um escritório para administração da construção e posteriormente 

o mesmo será utilizando para coordenar a relação da administradora do shopping com os 

investidores, o empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 37.370 para 

investimento nos seguintes itens: 

 

Tabela 4: Custos para início das operações 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR  

      

ÁREA ADMINISTRATIVA     

      

Mesas comuns 4 R$ 1.200 

Mesas para reuniões (6 lugares) 2 R$ 1.800 

Cadeiras 15 R$ 3.000 

Microcomputadores completos 4 R$ 6.500 

2 Conjuntos de cadeiras em longarinas 5 R$ 1.200 

Impressoras multifuncionais 2 R$ 600 

Armários para arquivo 6 R$ 2.700 

Estantes para arquivo 4 R$ 1.400 

Calculadoras financeiras 4 R$ 1.750 

Sofware para controle    R$ 7.500 

Telefone com head-set 4 R$ 720 

Instalação sistema servidor (dados)   R$ 9.000 

      

VALOR TOTAL    R$ 37.370 

      

CAPITAL DE GIRO   R$ 355.500 

      

TOTAL ESTIMADO   R$ 287.370 

 

Fonte: SEBRAE - adaptado pelo autor 
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7.5 Custos fixos  

 

     Custos são todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão 

incorporados posteriormente ao empreendimento.  A empresa deverá primar pelo controle 

de todos os gastos envolvidos até o encerramento da fase pré-operacional de construção 

do empreendimento, de forma criteriosa, mantendo em níveis pré-estabelecidos no Plano 

de Negócios, as despesas e os custos a seguir: 

 

Tabela 5 – Custos mensais – estimativa 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR MENSAL 

      

Salários e encargos 4 R$ 16.000 

Aluguel 1 R$ 2.000 

Condomínio  1 R$ 300 

Água e luz 1 R$ 300 

Telefone e internet 1 R$ 600 

Manutenção de software 1 R$ 400 

Produtos para higiene e limpeza 1 R$ 150 

      

TOTAL CUSTOS MENSAIS - ESTIMADO   R$ 19.750 

 

Fonte: SEBRAE adaptado pelo autor 

 

     Com o quadro de funcionários já definido (4 colaboradores), foram pesquisados os 

preços pagos para cada um desses profissionais no mercado.  Como a intenção da empresa 

é a de reter seus funcionários, garantindo que a qualidade do serviço. Considerando um 

gasto fixo mensal de R$ 19.750 para mantermos a estrutura administrativa e de controle 

até a finalização da obra e a entrada do empreendimento em funcionamento, que 

estimamos um cronograma de 18 meses.  
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7.6 Resultados projetados 

 

     Na tabela a seguir, temos uma previsão do resultado do exercício do primeiro ano de funcionamento do shopping center.  Há a projeção de 

receita bruta de R$ 22 milhões e lucro líquido de R$ 8,9 milhões para os 12 primeiros meses do ano, já considerando as despesas mensais 

projetados na ordem de R$ 4,9 milhões. 

 

Tabela 6 – Projeção resultado nos primeiros 12 meses (valores em milhares de reais)                

 

Fonte: Autor 
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Tabela 7 – Projeção fluxo de caixa (valores em milhares de reais) 

 

 

Fonte: Autor
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7.7 Análise do investimento – VPL e TIR 

 

     O Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica de análise de orçamento de capital, 

mas pode ser conceituado também como um método de análise de investimento cujo 

objetivo é somar os termos do fluxo de caixa ao investimento inicial de cada alternativa 

de projeto, utilizando uma taxa mínima de atratividade (TMA) para descontá-los a um 

valor presente.  Quando o VPL é utilizado par tomar decisões do tipo “aceitar” ou 

“rejeitar” projetos, ou escolher a melhor alternativa, aceita-se os projetos com VPL > 0, 

pois a empresa obterá um retorno maior do que o custo de capital (atualmente em 10,5% 

segundo o mercado).  No Plano de negócios apresentado, o VPL é de 1.557, apresentando-

se como um investimento altamente atrativo. 

     É igualmente importante a análise da TIR (Taxa Interna de Retorno) para a tomada de 

decisão dos investidores neste Plano de Negócios. A TIR é o lucro que se obtém ao 

investir em um projeto.  É um índice percentual, ou seja, a TIR apresentada pelo projeto 

é de 10,86%, significando que obteve 10,86% de lucro sobre o investimento realizado no 

projeto.  Visto que a TIR é maior que o custo de capital (TMA), o projeto é aceito e 

atrativo.  Esses valores demonstram que o projeto é viável economicamente. 

 

Tabela 8 – VPL e TIR 

Taxa Mínima de Atratividade – TMA 10,50% 

Valor Presente Líquido – VPL 1.557 

Taxa Interna de Retorno – TIR 10,86% 

 

Fonte:  Cálculo do autor 
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 7.8 Payback 

 

     O Payback descontado é uma ferramenta que possibilita verificarmos em quanto 

tempo o empreendimento se paga, sem deixar de computar o valor do dinheiro no tempo.  

Com base no cálculo da tabela abaixo, concluímos que o empreendimento retornará o 

capital investido em 12 anos. 

 

Tabela 9 – Payback descontado 

 

Fonte:  Cálculo do Autor 

    

     Para efeito de cálculo, após a décimo ano, perpetuamos o valor. 
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8 Conclusão 

 

     Através dos estudos de mercado e dos concorrentes, avalia-se que, apesar do alto valor 

do investimento inicial e da alta concorrência, o empreendimento objeto do presente 

trabalho, com adequado planejamento estratégico, tem potencial para obter êxito na 

região de Umuarama. Os estudos financeiros com base nas projeções realizadas (10 anos), 

confirmam a viabilidade do negócio.  Considerando os riscos do investimento e a taxa 

mínima de atratividade, a Taxa Interna de Retorno supera tal expectativa, sendo igual a 

10,86%. 

     Visualizo como promissor o investimento proposto, visto que devido a instabilidade 

econômica atual, a qual os investidores estão expostos a grandes riscos para obterem um 

retorno mediano, vejo esse investimento como sólido e duradouro, com retorno esperado 

no médio e longo prazo. 
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