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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este documento tem por objetivo analisar a viabilidade financeira de criar um escritório de 

representação comercial com foco em gestão de marcas do ramo têxtil, especificamente de 

vestuário. A abertura de tal escritório é um desejo do autor cujo interesse pelo ramo surgiu pelo 

seu gosto pessoal no ramo aliado ao conhecimento de seu cônjuge na área por atuar na mesma 

por mais de 8 anos. 

Em resumo, deseja-se verificar a viabilidade de abrir um escritório físico, prospectar marcas 

para representar e expor os produtos das mesmas no escritório físico em uma estrutura de 

showroom, para então trazer clientes do estado do Paraná que tenham interesse em comprar os 

produtos das marcas para suas lojas. O escritório será um mediador entre o fabricante e o cliente, 

sendo responsável pela elaboração de pedidos, quantificar, negociar e submeter em 

conformidade com premissas passadas pelo fabricante. 

O lucro é calculado baseado um uma porcentagem do valor vendido, além da existência de 

bônus por atingimentos (cotas) a serem melhor explicados no decorrer deste estudo. 

A atividade de gestão de marcas funciona a partir de uma base física estabelecida para prover 

este serviço. O ambiente deve ser amplo e versátil visto que muitas modificações serão 

necessárias no decorrer do tempo pois a ideia é criar ambientes para cada marca gerida. Tal 

ambiente será decorado com banners, pôsteres, artigos de decoração e materiais de decoração 

enviados pela própria marca, além do principal que são as roupas de mostruário enviadas pela 

marca, que por sua vez devem ser devidamente organizadas de modo a facilitar sua visualização 

e valorizar o produto para a venda ao cliente. O mostruário seria um composto de uma peça de 

cada produto da coleção, enviado em uma numeração padrão para o escritório representante da 

marca. Este mostruário é utilizado para ser a referência de venda junto ao cliente, onde o mesmo 

pode ver, tocar e inclusive observar a peça devidamente vestida em uma modelo (caso o 

escritório contrate tal serviço) para assim determinar se a peça é de seu interesse.  

Baseado no estudo a ser apresentado a seguir, a decisão será de GO, considerando o negócio 

como viável e potencialmente lucrativo e atrativo uma vez que para o cenário estudado como 

mais provável, o VPL é positivo, a TIR encontrada é de 5% e o PayBack ocorre em apenas 14 

meses. 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

2.1. O que é Representação Comercial? 

Para dar embasamento ao estudo, é importante antes entender no que consiste a atividade de 

representação comercial na visão de autores diversos. 

Representação comercial é um negócio que está relacionado à intermediação, facilitando o 

relacionamento entre o produtor ou fornecedor do produto e o cliente. O representante 

comercial atua no processo de distribuição dos mais diversos segmentos de negócios, sempre 

com o objetivo de oferecer produtos de forma qualificada e eficiente. 

As principais funções do representante comercial são: visitar clientes e potenciais clientes, 

informar sobre produtos e fornecedores, fazer demonstrações de novos produtos e gerar 

interesse, sondar necessidades e expectativas, oferecer soluções através dos produtos 

representados, fechar vendas e preencher pedidos para enviar à empresa representada, enviar 

relatórios sobre as negociações em andamento, pesquisar informações sobre clientes 

potenciais, avaliar e mensurar a satisfação do cliente enviando feedback à empresa 

representada e efetuar cobrança de valores quando solicitado. 

A representação comercial é uma modalidade de intermediação de negócios mercantis, ou 

seja, os representantes comerciais têm a função de facilitar os negócios envolvendo a venda 

de produtos ou mercadorias de seus clientes, chamados de empresas representadas. Esta 

intermediação envolve de um lado as empresas representadas, indústrias e/ou empresas 

dedicadas ao comércio atacadistas, e de outro lado seus clientes, outras empresas atacadistas 

ou varejistas. Dessa forma cabe ao representante comercial fazer a ponte entre a empresa 

representada e seus, de modo a aumentar o número de negócios entre elas. (SEBRAE, 2018) 

A Lei Ordinária 4.886/65, que disciplina a atividade de representação comercial, estabelece 

que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica (empresa) ou pessoa física 

(autônomo), sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, a mediação 

para realização de negócios mercantis, a venda. Por essa definição legal, pode-se concluir 

que a atividade do representante comercial se resume a mediação, ou seja, ele aproxima o 

comprador do vendedor para uma futura compra e venda de mercadorias ou serviços. 

Enquanto representante de uma empresa, não é seu preposto nem age em seu nome. Apenas 

exerce a atividade de mediar a negociação com futuros compradores da mercadoria que 

apresenta ou divulga. (JUSBRASIL, 2018)  

A representação comercial é uma profissão das mais dinâmicas, podendo ser feita por um 

profissional autônomo ou através de uma empresa, sendo de sua responsabilidade a oferta e 
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a venda de produtos, equipamentos e serviços de empresas representadas em sua região de 

atuação. 

Normalmente, a representação comercial é voltada para determinados segmentos do 

mercado, com os mesmos tipos de produtos para atender empresas de atacado, de varejo e 

distribuidores, fazendo a intermediação entre as indústrias e o comércio. 

A representação comercial exige do profissional algumas características para o cumprimento 

de suas responsabilidades: 

Por se tratar de uma atividade que exige muito dinamismo, a representação comercial deve 

ser feita por profissionais que estejam dispostos a viagens, reuniões, treinamentos, etc. 

A representação comercial é uma atividade que exige controle e conhecimento, já que é o 

próprio profissional quem toma as decisões com relação ao tempo, a clientes e às visitas; 

O sucesso da representação comercial depende única e exclusivamente do profissional, que 

deve manter seus compromissos com os clientes. 

O profissional mantém contato direto com seus clientes, devendo conhecer as 

melhores técnicas de vendas e de apresentação dos produtos, situação que exige grande 

flexibilidade e adaptação às mais diferentes condições; 

A representação comercial exige do profissional conhecimento dos produtos para que possa 

adquirir a confiança do cliente. A partir do momento em que adquire essa confiança, terá a 

fidelização de sua carteira. 

O profissional que atua com representação comercial é um elemento essencial 

para intermediar as negociações entre a empresa contratada e seus clientes, exigindo muita 

organização em seu trabalho. 

A profissão permite grande desenvolvimento para o representante, sendo uma atividade que 

pode melhorar o padrão e a qualidade de vida.(ACCE, 2018) 

2.2. A Empresa 

Uma vez que a empresa aqui representada não existe, e que o objetivo deste estudo é justamente 

a abertura de uma para exercer a representação comercial de marcas do ramo têxtil, vamos aqui 

utilizar o nome fictício de “WAC Representação Comercial”, de forma resumida para o decorrer 

do estudo, apenas WAC. 

A WAC tem como objetivo representar grandes marcas de ramo têxtil, especificamente em 

moda adulta masculina e feminina, utilizando de uma estrutura física capaz de apresentar os 

produtos das devidas marcas e apresentá-los aos seus clientes em uma estrutura de showroom. 

http://accecontabilidade.com.br/tecnicas-de-vendas-para-representante-comercial/
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Os clientes alvo são lojas de pequeno/médio/grande porte, que atuem exclusivamente no ramo 

de moda adulta masculina e feminina e que forneçam um estabelecimento e estrutura em 

conformidade com as exigências básicas da marca a ser comercializada pelo mesmo. 

2.2.1. Estratégia 

A estratégia da WAC é sustentada pelos seguintes pilares: 

MISSÃO: Representar com competência, ética, pro atividade e respeito as marcas com as quais 

trabalhamos, ajudando a elevar a qualidade dos comércios consumidores e auxiliar no 

crescimento sustentável de nossas marcas.  

VISÃO: Ser reconhecido como referência em representação de grandes marcas de moda 

masculina e feminina em todo o estado do Paraná. 

VALORES:  

 Competência; 

 Ética; 

 Trabalho em equipe; 

 Valorização de pessoas; 

 Transparência 

   

2.2.2. Histórico 

A WAC conta com uma equipe composta de pessoas com conhecimento e experiência na gestão 

de marcas diversas, dentre elas as mais conceituadas do Brasil. Parte dessa experiência vem de 

gestor que atuou por anos com marcas cuja cota por coleção supera os R$2.000.000,00, criando 

assim um diferencial em termos de experiência, competência e networking. 

A equipe possui contatos com lojistas de todo o Paraná em cidades diversas, tendo a 

disponibilidade para visitas frequentes e suporte para qualquer necessidade que o lojista possa 

ter. O atendimento do escritório aborda desde a  abertura do cliente, a consultoria para a 

aquisição dos produtos, o acompanhamento da entrega e validação do pedido além do suporte 

junto a fábrica para quaisquer eventualidades. 



14 

 

2.2.3. Tecnologia 

A empresa utiliza de tecnologia básica para sua operação. O sistema para a realização de 

pedidos é fornecido pela marca representada e, basta uma infraestrutura simples de Internet e 

computadores para a realização das atividades básicas. Utiliza-se de meios alternativos de 

comunicação (aplicativos de mensagens) para contato com os clientes, agendamento de visitas 

ao showroom para compra, além de acompanhamento de pedidos e atendimento pós-venda.  

2.2.4. Mercado 

O mercado que a WAC busca atingir, como já citado anteriormente, é de lojistas de todos os 

portes do ramo têxtil desde que condizentes com as políticas básicas e estratégias de mercado 

repassadas pela fábrica. A abertura de um cliente passa por um rigoroso processo junto a marca, 

onde o estabelecimento, localização, volume de vendas e outros fatores são levados em conta 

pela mesma para consentir que tal lojista possa realizar uma compra para seu estabelecimento, 

portanto faz parte do trabalho do representante e seu gestor de marcas prospectar clientes em 

alinhamento com a estratégia passada pela marca uma vez que a parceria marca-representante 

for estabelecida. 

2.2.5. Logística 

O fornecimento do produto para o lojista fica a cargo na própria marca. Cabe a WAC apenas a 

mediação deste processo, solicitando ao lojista as devidas documentações e as repassando para 

a marca finalizar seu cadastro e aprovação de crédito para permitir assim que o lojista possa 

efetuar um pedido e recebê-lo em sua loja. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

O mercado do representante comercial é bastante amplo, abrangendo todos os segmentos da 

indústria e do comércio. Por essa razão é necessário estabelecer um foco de atuação, 

realizando parcerias com empresas cuja marca seja de grande aceitação e que possua 

produtos. A definição do foco e do alvo devem levar em considerações inúmeros fatores 

como experiência prévia do(a) representante, aptidão, oportunidade emergente, lacunas de 

mercado detectadas e demandas contingenciais ou emergenciais, sempre buscando parcerias 

e alianças com empresas cujos produtos e marcas sejam de grande aceitação e que possuam 

produtos inovadores e de qualidade. 

Com a expansão das comunicações e da forma de acesso, as empresas procuram ampliar seu 

raio geográfico de vendas, buscando estabelecer canais de distribuição para os seus produtos 

nas mais diversas regiões do país. Nesse sentido o representante comercial é um instrumento 

eficiente para penetração em mercados mais distanciados dos grandes centros. (SEBRAE, 

2018) 

O comercio varejista, em específico vestuário, teve como ano referência para seus 

levantamentos de desempenho o ano de 2014, visto ter sido o último ano antes da recessão 

econômica que nosso país enfrenta ainda nos dias de hoje. Com base nesse ano observou-se 

uma queda gradativa no volume de vendas ao consumidor final e este declínio ainda é sentido 

em 2018. (IPARDES, 2018)  

Apesar do ano de 2018 ter apresentado um crescimento aquém do esperado, em decorrência das 

incertezas, em geral políticas após as eleições, a tendência é criar um ambiente de maior 

estabilidade para o comércio e, para 2019 a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

de Confecção) acredita que os índices de produção e varejo aumentem consideravelmente. 

(NOGUEIRA, 2018). 

Com base neste cenário entende-se que estabelecer a WAC para gestão de marcas em uma 

provável melhoria do cenário sócio/econômico nacional seja mais um fator de confiabilidade 

no sucesso da mesma.  

Além dos fatores econômicos do país, vale mencionar que o foco da WAC será o estado do 

Paraná, que por sua vez, é um dos estados com maior IDH do Brasil com 0,749, superando por 

exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, com 0,746. Já em relação ao rendimento mensal per 

capita, o IBGE aponta que o estado do Paraná, com média de R$1.472,00, supera o estado do 

Rio de Janeiro, que possui média de R$1.445,00. (IBGE, 2018) 
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Tais dados mostram o potencial do estado em comparação com os demais e reforçam o 

otimismo da WAC em atuar para este mercado de grande potencial econômico. 

Considerando a provável melhora no cenário econômico para o país de 2019 em diante, o foco 

de atuação no estado do Paraná, comprovadamente um estado economicamente atrativo, a 

expectativa é que o mercado aqueça e consequentemente o plano de expansão de diversas 

marcas seja atrativo para os representantes, o que deve criar maiores oportunidades para atrair 

tais marcas para o escritório da WAC e assim iniciar uma parceria longeva, saudável e lucrativa. 

Com base nas expectativas até aqui apresentadas, projeções positivas e engajamento da equipe, 

pode-se dizer que a WAC espera incialmente, representar duas marcas de médio porte 

(estratégia detalhada no Plano Operacional), visando atingir a cota estabelecida pelas mesmas 

em 100%, o que indicaria um volume de vendas em torno de R$3.800.000,00/ano e assim, obter 

as remunerações integrais de seu serviço prestado junto as marcas representadas, que nas 

projeções a serem apresentadas adiante resultam em média no valor de R$300.000,00/ano 

líquido. 

3.1. Análise Setorial 

3.1.1. Posicionamento 

A WAC é uma empresa de representação comercial, entretanto visto seu foco estar em 

representar empresas do ramo têxtil, especificamente vestuário, as variações, novidades e 

prospecções deste setor são as de real impacto no negócio da WAC, portanto pode-se dizer que 

apesar de Representante Comercial, a WAC está inserida no ramo têxtil, foco em vestuário. 

Não há, necessariamente, o conceito de fornecedor para a WAC, uma vez que a mesma não 

compra um produto para revender, e sim o representar diante de um mercado específico, com 

o intuito de prospectar este produto (marca) e conforme o volume de vendas e da aderência 

deste mesmo produto junto ao seu público alvo, a WAC recebe sua comissão mediante a 

participação e resultados atingidos neste contexto. 

3.1.2. Clientes 

Já no que se refere a clientes a WAC automaticamente torna-se ponto focal dos clientes que 

compram a marca a qual o escritório representa, significando que a relação com seus 
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compradores deve ser bem estabelecida, flexível e honesta visando um relacionamento 

duradouro e estável. Os clientes aqui descritos são lojistas, que comercializam roupas 

masculinas e femininas no estado do Paraná. O público alvo que cada lojista atinge tem relação 

direta com a marca comercializada pelo mesmo, uma vez que cada marca possui em seu plano 

estratégico um atingimento de público específico, ou seja, podemos ter marcas focadas em 

baixo custo e alto giro, que tendem a atingir grupos sociais de menor poder econômico e, em 

contrapartida, podemos ter marcas focadas em alto custo, exclusividade, matérias prima de alta 

tecnologia, o que encarece o produto e consequentemente atinge classes sociais de maior poder 

aquisitivo. A WAC inicialmente não pretende criar nichos de mercado para sua operação, a 

análise de viabilidade para representar uma marca ou não, passará pela percepção do produto 

por nossa equipe, onde a experiência, aliada a pesquisa de tendências (mercadológicas e 

financeiras) serão determinantes em escolher representar ou não a marca no estado do Paraná, 

sem necessariamente optar por representar produtos premium como uma exclusividade do 

negócio. 

3.1.3. Ameaças 

Dentro do ramo têxtil, com foco em vestuário, algumas ameaças são vistas como potenciais 

riscos para o desempenho das empresas nele inseridas. Fatores macro como variação cambial, 

afetando no valor de matéria prima importada quando tratando de marcas que utilizam destes 

produtos afetam o valor final do produto. A própria manutenção da recessão econômica que o 

país enfrenta e que aponta para a redução do poder de compra do brasileiro é um risco a ser 

considerado apesar das perspectivas já apontadas em outros tópicos deste estudo, indicarem que 

a tendência é de melhora. 

Entre ameaças e oportunidades para o setor, podemos citar: 

Ameaças: 

 Contrabando; 

 Escassez de subsídios do governo; 

 Importação; 

 Taxa Cambial; 

 Alta Inflação; 

 Falsificação; 
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Oportunidades: 

 Aumento do PIB; 

 Renovação política; 

 Aumento do poder de compra; 

 

 



19 

 

3.2. Análise da Demanda 

O perfil do cliente atingido é muito determinado pela marca, isso significa que podemos 

representar marcas cujo público alvo seja de classe C, ou D, enquanto outras marcas, 

representadas pelo mesmo escritório tenham como foco as classes B e A, sendo assim o foco é 

determinado pela marca a ser representada. 

O que a WAC realiza é um alinhamento com a estratégia da marca de modo a buscar a abertura 

de novos clientes em concordância com o objetivo da marca. Por exemplo, se determinada 

marca busca atingir públicos de classe A e B, os mercados que os gestores buscarão para 

abertura serão em cidades onde a população tem maior poder de compra e, nestas mesmas 

cidades, bairros onde melhor se adequaria a marca diante de sua estratégia. Sendo assim, marcas 

mais conceituadas acabam estabelecendo-se em cidades maiores, em bairros mais luxuosos, por 

assim dizer, enquanto marcas com foco em classes econômicas de poder aquisitivo menor 

tendem a concentrar-se em cidades menores ou em localizações menos privilegiadas em cidades 

grandes. 

Aliado a este cenário tem-se a questão de, um produto tido como premium, de atingimento 

voltado a classes sociais maiores, por possuir um preço final onde apenas esta parte do mercado 

tenha acesso, a tendência é que seu volume de vendas seja inferior quando comparamos esta 

situação com a de uma marca que priorize o volume de vendas ao trabalhar com produtos de 

menor custo e consequentemente menor preço final e também consequentemente menos 

percepção de valor agregado pelo cliente. 

3.3. Análise da Concorrência 

No ambiente de representação comercial do ramo têxtil, especificamente para vestuário, a WAC 

enxerga como principal concorrência outros escritórios de representação comercial que atuem 

no mesmo segmento. 

Dentro deste ambiente, outro escritório representa para a WAC um potencial detentor de marcas 

com as quais a WAC poderia trabalhar. É comum que as marcas criem certo vínculo com seus 

representantes, fazendo com que o relacionamento entre os escritórios e a marca, dentro de um 

contexto estável e de resultados, se estendam por anos, ou seja, a mudança de uma marca que 

está neste momento consolidada em um escritório para outro é considerada incomum. Cabe a 

WAC buscar relacionamento com novas marcas entrantes, desempenhar um bom papel junto a 
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estas e então tornar-se atrativo para demais marcas já existentes no estado, com carteiras de 

cliente saudáveis, visando a expansão do escritório como negócio. 

A WAC acredita que com um trabalho bem desempenhado com marcas que também busquem 

algo novo, pode-se atingir um patamar elevado agregando ao seu portfólio marcas consolidadas 

no estado junto a marcas entrantes as quais a WAC acredite serem de potencial para 

desempenhar no estado do Paraná. 

Visando atingir este objetivo, cabe a WAC mapear suas características, onde pode-se destacar: 

Pontos Fortes 

 Experiência no mercado Têxtil (vestuário) como gestor de diversas marcas 

conceituadas; 

 Networking consolidado muito em decorrência das carteiras de clientes trabalhadas com 

diversas marcas ao longo dos anos em todo o estado; 

 Conhecimento de mercado e tendência do mundo da moda. 

Pontos Fracos 

 Budget limitado para investimento inicial; 

 Apesar da experiência em gerir marcas, gerir um escritório de representação de marcas 

será um desafio; 

3.3.1. As 5 forças de Porter 

Para estudar mais profundamente a análise da concorrência, utilizou-se do modelo das 5 forças 

de Porter.  

O modelo das 5 forças de Porter foi desenvolvido para analisar a concorrência entre 

empresas. Seu funcionamento considera cinco fatores – as cinco forças competitivas – que 

devem ser detalhadamente avaliados para que daí surja uma estratégia empresarial eficaz. 

Criado no final dos anos 1970 pelo professor de Harvard, Michael Porter, o modelo se 

difundiu rapidamente como recurso completo para se analisar um ambiente competitivo. 

A análise das cinco forças de Porter é indispensável para que uma empresa consiga 

determinar de que forma deve entrar em um mercado, como deve se posicionar diante da 

concorrência, fornecedores e clientes. Qualquer empresa: não importa o tamanho ou ramo 

de operação. (ENDEAVOR, 2018). 
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A análise trouxe os seguintes fatores demonstrados na Figura 1, abaixo: 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 1 - Análise de Porter 

A interpretação retirada da análise leva a reflexão de que, apesar de compor sua equipe com 

pessoas do meio, que possuem conhecimento do mercado, de clientes e tendências, a WAC 

precisa ainda assim procurar realizar as melhores parcerias, com marcas que possuam 

diferencial, que permitam negociação flexível com o lojista para que isto torne-se mecanismo 

para abertura de novos clientes além dos já conhecidos a serem “trazidos” pela equipe por 

conhecer de trabalhos anteriores. 

 

 

 

Ameaça de Produtos Substitutos

Onde:

- Novas marcas entrantes;

- Novos escritórios adquirindo marcas 

conhecidas;

- Novas tendência de moda;

Rivalidade Entre os Concorrentes

Outros Escritórios de Representação 

Comercial

Poder de Barganha dos Fornecedores

Onde:

- Produto exclusivo;

- Diferencial tecnológico;

- Matéria-Prima diferenciada;

- Marketing bem trabalhado;

Barreiras a entrada de Novos Concorrentes

Onde:

-Falta de experiência;

-Pouco vínculo com os lojistas;

-Pouco conhecimento da região 

atendida;

Poder de Barganha dos Compradores

Onde:

- Comprar em volume;

- Comprar mais de uma marca por 

escritório;

- Fidelizar-se ao escritório e as marcas 

por ele representadas (não "pular 

coleções)";
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4. OFERTA DA EMPRESA 

A WAC oferta, em sua essência, a representação de um produto diante do lojista para que o 

mesmo adquira tal produto levando em conta todo o direcionamento estratégico que sua equipe 

é capaz de passar para o lojista. A WAC entende que seu foco é muito além de uma simples 

venda, cabe também a equipe a devida valorização do produto, com informações técnicas 

detalhadas (tipo de tecido, de costura, métodos de conservação, dentre outros) e também 

informações de tendências do mundo da moda que deve servir de mecanismo para o lojista 

alcançar o público alvo e otimizar suas vendas. Sendo assim, é possível observar que representar 

um empresa, seja qual for o ramo, mas especificamente falando para o ramo têxtil em vestuário, 

engloba consultoria do produto, acompanhamento no pós-venda, monitoramento de 

desempenho e suporte para situações junto a fábrica, gerando valor agregado ao produto final. 

A representação comercial para vestuário serve como mecanismo das marcas para alcançar os 

clientes alvo de forma mais incisiva e eficaz, especialmente quando em um país de enormes 

proporções territoriais como o Brasil. 

4.1. Matriz SWOT 

Considerando todos os fatores que englobam a atividade de representação comercial, a ser 

exercida pela WAC, um mapeamento de forças internas e externas, através da metodologia da 

matriz SWOT foi realizado visando identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao 

negócio. 

SWOT é a sigla em inglês para Forças (Strengths), Fraquezas (Weakness), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats). 

No Brasil, você pode ouvir algumas pessoas chamando essa análise FOFA (Forças, Ameaças, 

Fraquezas e Oportunidades). 

A análise SWOT é muito utilizada no planejamento estratégico das empresas ou de novos 

projetos, pois consiste na realização de um diagnóstico completo sobre o negócio e o 

ambiente que o cerca. 

Com isso, o empreendedor tem um embasamento para formular suas estratégias de gestão e 

marketing com mais segurança. 

https://www.bemacash.com.br/blog/planejamento-e-negocio/analise-swot
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O resultado da análise é a criação da matriz, também chamada de Matriz SWOT, que ajuda 

a identificar os principais fatores internos a serem trabalhados e os pontos externos que 

demandam atenção. (CASAROTTO, 2018). 

 

Ao aplicar o conceito, o seguinte resultado foi obtido conforme Figura 2, abaixo: 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 2 - Análise SWOT 

 

Com base na análise SWOT, é possível retirar pontos relevantes no que tange a oferta da WAC 

propriamente dita. Vantagens competitivas e Oportunidades serão melhor detalhadas abaixo. 

Vantagens 

 Experiência operacional (gestor de Marcas)  A equipe possui um de seus membros 

com experiência de 8 anos na área de gestão de Marcas. Isso significa conhecimento do 

mercado, carteira de clientes e experiência profissional considerável para a atividade; 

 Conhecimento de Mercado e tendências  Estar sempre a par dos lançamentos, das 

tendências. Participar das convenções feitas pelas marcas, fora o gosto pessoal pelo 

assunto levar a sempre estar ligado ao que acontece no mundo da moda por vários países 

faz com que a equipe da WAC possua um diferencial no quesito conhecimento de 

mercado; 

FORÇAS / STRENGHTS

OPORTUNIDADES / OPPORTUNITIES

AMEAÇAS / THREATS

Experiência como gestor de marcas expecíficas

Conhecimento de mercado e tendências

Networking (clientes fidelizados pelo bom atendimento)

Insatisfação de clientes com questões burocráticas mal direcionadas pelo escritório onde fizeram sua compra

Dificuldade em conseguir trazer marcas para o escritório

Margem de negociação restrita com gestores de outros escritórios

Baixo incentivo para a equipe de gestão das marcas (venderores) visando a atingimentos de metas

Fa
to

re
s 
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o

s

FRAQUEZAS / WEAKNESSES

Inexperiência ao gerir um escritório de gestão de marcas

Comprovar efetividade, uma vez não possuindo histórico com outras marcas

Budget l imitado para investimento em infraestruturaFa
to
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s 

In
te
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o

s

Cenário econômico, redução do poder aquisitivo das pessoas 

Variação cambial
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 Networking  Como mencionado anteriormente, um dos membros da equipe possui 8 

anos de experiência como gestor de várias marcas, o que trouxe um networking 

extremamente útil e interessante para os negócios. Muito desse networking deu-se por 

visitas in loco a clientes por todo o estado do Paraná através de roteiros elaborados pelo 

mesmo visando visitar as cidades, conhecer e prospectar seus clientes. Em especial para 

cidades do interior nota-se o quão valorizado o contato pessoal é por parte dos lojistas. 

Assim estabeleceu-se confiança e conhecimento de muitos pontos estratégicos do 

estado. 

 

Oportunidades 

É possível entender as oportunidades como pontos observados que podem trazer valor 

agregado, tanto para o cliente como para a empresa, ou seja, trazer soluções ou melhorias para 

situações, processos ou questões pontuais observadas pela vivência na área, onde pode-se citar: 

 Insatisfação de Clientes  Muitos lojistas costumar abandonar marcas pelo fraco pós-

venda oferecido tanto pelo representante de tal marca, como pela própria fábrica. A 

WAC quer atuar fortemente neste ponto, aproximando o cliente de nossos gestores e 

facilitando as comunicações de modo a atuar de forma ágil e desburocratizada; 

 Margem de negociação restrita  Às vezes por falta de interesse do próprio 

representante em negociar com a fábrica, ou até por falta de contato com o cliente para 

entender suas necessidades, vendas são perdidas por não ofertar margens de desconto 

para clientes cujo volume de compras é atrativo para representante/fábrica. Estar em 

alinhamento com as diretrizes da fábrica, negociando de antemão as possíveis margens 

de desconto podem facilitar no ato da venda junto ao cliente final; 

 Baixo Incentivo para a equipe de gestores  Demais escritórios de representação 

comercial costumar trabalhar com baixas margens de comissão para seus gestores. É 

preciso entender que esses profissionais carregam experiência e conhecimento, por isso 

devem receber os devidos incentivos para realizar seus trabalhos de forma a estarem 

engajados com o escritório. Por experiência da equipe, é sabido que o turn-over de 

escritórios de representação comercial é alto devido aos planos de remuneração 

antiquados e pouco vantajosos. A WAC para melhor reter talentos aplicará comissão 

superior a praticada no mercado para estruturar sua equipe adequadamente. 
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5. PLANO OPERACIONAL 

A WAC tem como objetivo estabelecer-se em um escritório no bairro Água Verde na cidade de 

Curitiba, Paraná. Para tal, será necessário o aluguel de uma sala comercial com a devida 

estrutura para atender as pretensões do escritório. A escolha pelo bairro em questão vem do 

entendimento do proprietário de que trata-se de um bairro de boa reputação, visibilidade e 

acesso. 

Entende-se que uma área com média de 100m² seria o suficiente para a operação da WAC, 

viabilizando criar a estrutura de showroom, podendo abrigar mais de uma marca, mediante ao 

adequado planejamento de uso do espaço. A mobília será planejada e feita mediante a 

orçamento em algumas empresas de confiança da região. 

O objetivo da WAC é utilizar dos 6 primeiros meses após o início de sua operação, para 

prospecção de marcas para efetuar o planejamento e estudo das marcas passíveis de serem 

representadas para então, poder realizar a primeira coleção do escritório a partir do sétimo mês, 

sendo assim não haverá receita nos sete primeiros meses, umas vez que ao iniciar uma coleção 

em julho (as coleções duram em média 1 mês cada), o pagamento pelos resultados por parte da 

marca ocorreria apenas no mês seguinte, no caso Agosto (mês 8). O cenário considerável viável 

é adquirir duas marcas de médio porte, uma com duas coleções anuais a ser delegada para gestão 

do funcionário, já outra de médio/grande porte com quatro coleções anuais a ser gerida pelo 

proprietário. Maiores detalhes serão abordados junto ao plano financeiro. 

5.1. Tecnologia / Infraestrutura / Logística 

A tecnologia a ser utilizada pela WAC no tocante a sistema para emissão pedidos segue as 

diretrizes da marca representada, ou seja, cabe a marca fornecer seu sistema para uso do 

representante efetuar pedidos e consultas, sem custos. Existem plataformas em comum 

utilizadas por diversas marcas, o que pode facilitar em termos de treinamento e conhecimento 

de mercado de funcionários que já tenham vivência na profissão. Além do sistema, a aquisição 

de equipamentos como notebooks, impressora, telefones deverá ser feita, além de questões de 

infraestrutura como internet, luz e afins. 

O escritório deverá receber os mostruários a serem enviados pela marca para disposição e 

apresentação aos clientes via transportadora parceira da marca, como de praxe. Cabe a marca 
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enviar ao endereço do escritório aos cuidados de seu responsável. A marca envia 

esporadicamente funcionários da mesma para fiscalizar como o trabalho de apresentação dos 

produtos da marca está sendo feito por seu gestor e ministra breves treinamentos sobre seu 

produto ao representante e seus funcionários visando capacitar a equipe para melhor ofertar o 

produtos aos potenciais clientes. 

5.2. Cargos e Salários 

Visto ser uma empresa pequena, a WAC deverá dispor de uma pequena equipe, inicialmente, 

para prospecção de marcas e clientes. Entende-se que um funcionário mais o proprietário seja 

suficiente para a operação inicial da WAC. 

A política de salários seguirá a base do mercado de vendas, uma vez que o funcionário 

contratado será absorvido sob a função de Gestor de Marcas, onde a remuneração parte de um 

salário fixo que é complementado mediante regra de metas. 

O salário fixo corresponderá a R$1.500,00 onde o complemento de renda se dará pela seguinte 

métrica de vendas: 

 Caso meta da marca gerida não seja batida (<100% do estabelecido pela marca), 0,5% 

do valor vendido total da coleção em questão será pago em 5 parcelas iguais. Pagamento 

efetuado junto ao salário fixo mensal. 

 Caso meta da marca gerida seja batida (entre 100% e 109% do estabelecido pela marca), 

0,8% do valor vendido total da coleção(*) em questão será pago em 5 parcelas iguais. 

Pagamento efetuado junto ao salário fixo mensal. 

  Caso meta da marca gerida seja superada (>=110% do estabelecido pela marca), 1% do 

valor vendido total da coleção em questão será pago em 5 parcelas iguais. Pagamento 

efetuado junto ao salário fixo mensal. 

(*) – Cada marca determina quantas coleções serão feitas ao ano. Em geral são duas ou quarto 

ao ano. 

Abaixo breve explicação/simulação de remuneração: 

Exemplo: Marca com duas coleções ao ano (Fevereiro e Julho), onde cada coleção tem como 

meta estabelecida R$500.000,00. Com a meta batida (100%), a remuneração seria: 

Comissão total: R$500.000,00 * 0,8% = R$4.000,00 
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Valor de cada parcela de comissão: R$4.000,00 / 5 = R$800,00 

Valor Fixo + Comissão = R$1.500,00 + R$800,00 = R$2.300,00 

A Tabela 1, na sequência apresenta um cenário de simulação desta prática: 

 

Tabela 1 - Simulação Salário + Comissão 

Mês Fixo Comissão 1 Comissão 2 Total Mês 

Jan R$1.500,00   R$1.500,00 

Fev R$1.500,00 R$800,00  R$2.300,00 

Mar R$1.500,00 R$800,00  R$2.300,00 

Abr R$1.500,00 R$800,00  R$2.300,00 

Mai R$1.500,00 R$800,00  R$2.300,00 

Jun R$1.500,00 R$800,00  R$2.300,00 

Jul R$1.500,00  R$800,00 R$2.300,00 

Ago R$1.500,00  R$800,00 R$2.300,00 

Set R$1.500,00  R$800,00 R$2.300,00 

Out R$1.500,00  R$800,00 R$2.300,00 

Nov R$1.500,00  R$800,00 R$2.300,00 

Dez R$1.500,00   R$1.500,00 

Fonte: Autor, 2018. 

5.3. Gerência - Currículo 

A gerência da WAC é composta pelo seu proprietário, William Anderson Chupil, MBA em 

Gestão Estratégica de Empresas (em curso), Pós-Graduado em Gestão de Projetos e Tecnólogo 

em Sistemas de Telecomunicações. Sua experiência resume-se a gestão de equipes e projetos, 

com habilidade multiculturais adquiridas em viagens ao redor do mundo. Conhecimentos de 

planejamento de recursos, controle de cronograma e financeiro, aliado ao conhecimento 

adquirido por estudos adicionais (MBA), são os pontos positivos que o levam a acreditar na 

criação da WAC como uma empresa de potencial.  

Seu currículo pode ser observado na plataforma LinkedIn ao pesquisar por William Anderson 

Chupil. 
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6. PLANO FINANCEIRO 

Os primeiros passos para estabelecer o escritório da WAC é justamente o local físico onde suas 

operações serão realizadas. Como já mencionado anteriormente a vontade de seu proprietário é 

estabelecer a operação no Bairro Água Verde, Curitiba. Conforme pesquisa realizada em 

plataformas de compra, venda e aluguel de imóveis, foi possível obter o valor médio de aluguel 

para um imóvel comercial, no bairro Água Verde, por R$30,00 o m². Assumindo que a WAC 

entende que em torno de 100m² atenda suas necessidades iniciais, o valor estipulado para 

aluguel seria em torno de R$3.000,00 mensais mais um valor arbitrado de condomínio, também 

levando em consideração as médias encontradas nestas mesmas plataformas de R$300,00. O 

link com informações sobre o aluguel encontra-se na lista de referências ao final do estudo 

(VIVAREAL, 2018). 

 

6.1. Lista de Compras 

Uma vez o imóvel devidamente alugado e apto para uso, é possível então, partir para a lista de 

compras básica, que foi levantada da seguinte forma, segundo Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Lista de Compras 

 

Item Qtde. Valor Total Obs Ref.

Notebook 2 1.999,99R$ 3.999,98R$   https://www.americanas.com.br

Impressora multifuncional 1 2.399,00R$ 2.399,00R$   https://www.americanas.com.br

Mesa de escritório 2 206,90R$     413,80R$       https://www.b2wempresas.com.br

Cadeira (Funcionários) 2 249,90R$     499,80R$       https://www.b2wempresas.com.br

Cadeira (Visitas) 2 199,99R$     399,98R$       https://www.b2wempresas.com.br

Luminária 2 81,90R$       163,80R$       https://www.americanas.com.br

Ar Condicionado Split 1 1.298,99R$ 1.298,99R$   https://www.americanas.com.br

Bebedouro 1 339,00R$     339,00R$       https://www.americanas.com.br/produto

Frigobar 1 1.169,99R$ 1.169,99R$   https://www.americanas.com.br
Decoração (m²) 100 70,00R$       7.000,00R$   http://e-interiores.com.br/blog/investimento-em-um-projeto-

Araras 10 250,00R$     2.500,00R$   www.tokstok.com.br

Cabides 8 160,00R$     1.280,00R$   Kit com 60 https://www.americanas.com.br

Manequins 4 550,00R$     2.200,00R$   https://www.equipaloja.com.br/

Copos 10 29,90R$       299,00R$       www.camicado.com.br

Cafeteira 1 200,00R$     200,00R$       www.fastshop.com.br

Bombonier 1 90,00R$       90,00R$         www.camicado.com.br

Xícaras 1 79,00R$       79,00R$         https://www.americanas.com.br

Talheres 1 1.079,00R$ 1.079,00R$   https://www.tramontinastore.com

Jogo de pratos 1 799,00R$     799,00R$       www.camicado.com.br

Steamer 1 600,00R$     600,00R$       https://www.americanas.com.br

Sistema de Alarme 1 1.000,00R$ 1.000,00R$   https://vkssecurity.com.br/

27.810,34R$ 



29 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Os dados acima resumem o que a WAC entende por serem os investimentos iniciais para que a 

empresa possa dar início a sua operação, que por sua vez resultam na necessidade de 

investimento inicial de: R$27.810,00. 

6.2. Estimativa de Faturamento 

Para referência a seguinte métrica de atingimentos será praticada junto as marcas representadas: 

 Cota não atingida (menos de 100%)  6% do valor vendido; 

 Cota atingida (entre 100% e 109%)  8% do valor vendido; 

 Cota atingida e excedida (maior ou igual a 110%)  9% do valor vendido. 

Em pose dessa referência é possível simular o faturamento anual esperado para as 3 situações 

possíveis: 

 Pessimista: Não atingimento de cota  6% do valor vendido; 

 Provável: Atingimento de cota  8% do valor vendido; 

 Otimista: Superação de cota  9% do valor vendido; 

 

6.2.1. Faturamento – Cenário PESSIMISTA 

Diante do plano de operação apresentado, o faturamento anual no cenário PESSIMISTA (Cota 

não atingida – 6%) seria, conforme Tabela 3: 

Tabela 3 – Faturamento Pessimista 

PESSIMISTA Marca 1 Marca 2 

Coleções / ano 2 4 

Atingimento (99% ou menos)  R$ 495.000,00   R$ 693.000,00  

Percentual de comissão sob venda 6% 6% 

Total por coleção  R$   29.700,00   R$   41.580,00  

Total por ano  R$   59.400,00   R$ 166.320,00  

FATURAMENTO TOTAL / ANO  R$ 225.720,00   
Fonte: Autor, 2018. 

6.2.2. Faturamento – Cenário PROVÁVEL 

Diante do plano de operação apresentado, o faturamento anual no cenário PROVÁVEL (Cota 

atingida – 8%) seria, conforme Tabela 4: 
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Tabela 4 – Faturamento Provável 

PROVÁVEL Marca 1 Marca 2 

Coleções / ano 2 4 

Atingimento (100%)  R$ 500.000,00   R$ 700.000,00  

Percentual de comissão sob venda 8% 8% 

Total por coleção  R$   40.000,00   R$   56.000,00  

Total por ano  R$   80.000,00   R$ 224.000,00  

FATURAMENTO TOTAL / ANO  R$ 304.000,00   
Fonte: Autor, 2018. 

6.2.3. Faturamento – Cenário OTIMISTA 

Diante do plano de operação apresentado, o faturamento anual no cenário OTIMISTA (Cota 

superada – 9%) seria, conforme Tabela 5: 

Tabela 5 – Faturamento Otimista 

OTIMISTA Marca 1 Marca 2 
Coleções / ano 2 4 
Atingimento (110% ou mais)  R$ 550.000,00   R$ 770.000,00  
Percentual de comissão sob venda 9% 9% 
Total por coleção  R$   49.500,00   R$   69.300,00  
Total por ano  R$   99.000,00   R$ 277.200,00  
FATURAMENTO TOTAL/ ANO  R$ 376.200,00   

Fonte: Autor, 2018. 

6.3. Custos de Operação 

Uma vez não sendo responsável por produzir e distribuir, a WAC não considera custos de mão 

de obra e logística em sua contabilidade 

Os custos mensais mapeados pela WAC, que posteriormente farão parte do fluxo de caixa, são 

de acordo com Tabela 6 a seguir, os seguintes:  
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Tabela 6 - Custos de Operação 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Diante dos custos identificados mais os itens a serem adquiridos da lista de compras conclui-se 

que o aporte financeiro inicial para cobrir as compras e as despesas operacionais por seis meses 

(conforme plano de operação e fluxo de caixa a ser apresentado) deverá ser de R$83.796,34, 

porém para fins de cálculos, vamos utilizar R$84.000,00, a ser adquirido mediante valor 

recebido pelo proprietário por rescisão trabalhista recém estabelecida de seu emprego anterior.  

 

6.4. Fluxo de Caixa 

Utilizando-se do cenário considerado mais provável(*), temos o seguinte fluxo de caixa 

elaborado semestralmente, por um total de três anos (6 semestres, 36 meses) : 

(*) – Os fluxos de caixa completos para os cenários pessimistas e otimistas serão anexados a 

este estudo. 

 

1º Semestre: 

CUSTO Valor (mês) Obs

Luz 400,00R$        

Aluguel 3.000,00R$    

Condomínio 300,00R$        

Salário 1.500,00R$    

Internet 300,00R$        

Telefonia 300,00R$        

Diarista 480,00R$        (Limpeza bruta, pisos, banheiros, etc...

Mercado 400,00R$        Insumos: Bebidas, produtos de limpeza, etc...

Alarme 150,00R$        Central de alarme monitorado (mensalidade)

Copeira 954,00R$        Servir clientes, tirar o lixo, fazer café, etc...

Combustível 250,00R$        Média

Escritório 200,00R$        Folhas de papel, canetas, post-it, etc...

8.234,00R$    
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Tabela 7 - Fluxo de Caixa - 1º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

1 2 3 4 5 6

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras 84.000,00

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 93.331,00 9.331,00 9.331,00 9.331,00 9.331,00 9.331,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -93.331,00 -9.331,00 -9.331,00 -9.331,00 -9.331,00 -9.331,00

2 SALDO ANTERIOR -93.331,00 -102.662,00 -111.993,00 -121.324,00 -130.655,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -93.331,00 -102.662,00 -111.993,00 -121.324,00 -130.655,00 -139.986,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -93.331,00 -102.662,00 -111.993,00 -121.324,00 -130.655,00 -139.986,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA



33 

 

2º Semestre: 

Tabela 8 - Fluxo de Caixa - 2º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Semestre: 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

7 8 9 10 11 12

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 85.869,00 -10.131,00 -10.131,00 45.869,00 -10.131,00 

2 SALDO ANTERIOR -139.986,00 -149.317,00 -63.448,00 -73.579,00 -83.710,00 -37.841,00 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -149.317,00 -63.448,00 -73.579,00 -83.710,00 -37.841,00 -47.972,00 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -149.317,00 -63.448,00 -73.579,00 -83.710,00 -37.841,00 -47.972,00 

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Tabela 9 - Fluxo de Caixa - 3º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Semestre: 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

13 14 15 16 17 18

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas ,

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 85.869,00 -10.131,00 -10.131,00 45.869,00 -10.131,00 

2 SALDO ANTERIOR -47.972,00 -57.303,00 28.566,00 18.435,00 8.304,00 54.173,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -57.303,00 28.566,00 18.435,00 8.304,00 54.173,00 44.042,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -57.303,00 28.566,00 18.435,00 8.304,00 54.173,00 44.042,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Tabela 10 - Fluxo de Caixa - 4º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Semestre: 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

19 20 21 22 23 24

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 85.869,00 -10.131,00 -10.131,00 45.869,00 -10.131,00 

2 SALDO ANTERIOR 44.042,00 34.711,00 120.580,00 110.449,00 100.318,00 146.187,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 34.711,00 120.580,00 110.449,00 100.318,00 146.187,00 136.056,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 34.711,00 120.580,00 110.449,00 100.318,00 146.187,00 136.056,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Tabela 11 - Fluxo de Caixa - 5º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Semestre: 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

25 26 27 28 29 30

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 85.869,00 -10.131,00 -10.131,00 45.869,00 -10.131,00 

2 SALDO ANTERIOR 136.056,00 126.725,00 212.594,00 202.463,00 192.332,00 238.201,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 126.725,00 212.594,00 202.463,00 192.332,00 238.201,00 228.070,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 126.725,00 212.594,00 202.463,00 192.332,00 238.201,00 228.070,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Tabela 12 - Fluxo de Caixa - 6º Semestre 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Abaixo para referência o 6º semestre do Fluxo de Caixa dos cenários Pessimista e Otimista. 

Como informado no início deste capítulo, os demais semestres estão contidos na planilha 

completa de Fluxo de Caixa, anexada ao estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

31 32 33 34 35 36

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 96.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00 10.131,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 85.869,00 -10.131,00 -10.131,00 45.869,00 -10.131,00 

2 SALDO ANTERIOR 228.070,00 218.739,00 304.608,00 294.477,00 284.346,00 330.215,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 218.739,00 304.608,00 294.477,00 284.346,00 330.215,00 320.084,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 218.739,00 304.608,00 294.477,00 284.346,00 330.215,00 320.084,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Pessimista: 

Tabela 13 - Fluxo de Caixa - 6º Semestre - Pessimista 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Otimista: 

Tabela 14 - Fluxo de Caixa - 6º Semestre - Otimista 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

31 32 33 34 35 36

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 71.280,00 0,00 0,00 41.580,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 71.280,00 0,00 0,00 41.580,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 9.826,00 9.826,00 9.826,00 9.826,00 9.826,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 61.454,00 -9.826,00 -9.826,00 31.754,00 -9.826,00 

2 SALDO ANTERIOR 77.610,00 68.279,00 129.733,00 119.907,00 110.081,00 141.835,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 68.279,00 129.733,00 119.907,00 110.081,00 141.835,00 132.009,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 68.279,00 129.733,00 119.907,00 110.081,00 141.835,00 132.009,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

31 32 33 34 35 36

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 0,00 118.800,00 0,00 0,00 69.300,00 0,00

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 118.800,00 0,00 0,00 69.300,00 0,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00 2.454,00

INSS a recolher 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

FGTS 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00

Férias 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

13º salário 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00

Comissão 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Aluguéis 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Energia elétrica 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Telefone / Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Diarista 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

Mercado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Alarme 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Combustível 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Material de escritório 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Despesas financeiras

Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 9.331,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -9.331,00 108.369,00 -10.431,00 -10.431,00 58.869,00 -10.431,00 

2 SALDO ANTERIOR 366.470,00 357.139,00 465.508,00 455.077,00 444.646,00 503.515,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 357.139,00 465.508,00 455.077,00 444.646,00 503.515,00 493.084,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 357.139,00 465.508,00 455.077,00 444.646,00 503.515,00 493.084,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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6.5. Análise de Viabilidade 

A WAC levou em consideração para a análise de viabilidade do negócio, os seguintes fatores 

financeiros 

 PayBack  Payback que em português significa “retorno” é uma técnica muito 

utilizada nas empresas para análise do prazo de retorno do investimento em um projeto. 

(ALVES, 2018); 

 VPL (Valor Presente Líquido)  O VPL é um método que consiste em trazer para a 

data zero todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do 

investimento inicial, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade 

(TMA) da empresa ou projeto. (PRATES, 2018). 

 TIR (Taxa Interna de Retorno)  A TIR, a Taxa Interna de Retorno de um 

empreendimento, é uma medida relativa – expressa em percentual – que demonstra o 

quanto rende um projeto de investimento, considerando a mesma periodicidade dos 

fluxos de caixa do projeto. (PRATES, 2018). 

Ao realizar o fluxo de caixa para o 3 cenários (Pessimista, Provável e Otimista), os seguintes 

dados foram extraídos e estão apresentados a seguir nas Figuras, 3, 4 e 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wrprates.com/o-que-e-tma-taxa-minima-de-atratividade/
https://www.wrprates.com/o-que-e-tma-taxa-minima-de-atratividade/
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-fluxo-de-caixa-excel#a_aid=594bc752a94ba&a_bid=032b10d5
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Pessimista: 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 3 - Viabilidade - PESSIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

TMA 5%

Investimento 84.000,00R$   

Mês FC

1 93.331,00-R$   

2 102.662,00-R$ 

3 111.993,00-R$ 

4 121.324,00-R$ 

5 130.655,00-R$ 

6 139.986,00-R$ 

7 149.317,00-R$ 

8 87.863,00-R$   

9 97.689,00-R$   

10 107.515,00-R$ 

11 75.761,00-R$   

12 85.587,00-R$   

13 94.918,00-R$   

14 33.464,00-R$   

15 43.290,00-R$   

16 53.116,00-R$   

17 21.362,00-R$   

18 31.188,00-R$   

19 40.519,00-R$   

20 20.935,00R$   

21 11.109,00R$   

22 1.283,00R$      

23 33.037,00R$   

24 23.211,00R$   

25 13.880,00R$   

26 75.334,00R$   

27 65.508,00R$   

28 55.682,00R$   

29 87.436,00R$   

30 77.610,00R$   

31 68.279,00R$   

32 129.733,00R$ 

33 119.907,00R$ 

34 110.081,00R$ 

35 141.835,00R$ 

36 132.009,00R$ 

VPL 776.414,38-R$ 

TIR -1%

PayBack
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Provável: 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 4 - Viabilidade PROVÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

TMA 5%

Investimento 84.000,00R$   

Mês FC

1 93.331,00-R$   

2 102.662,00-R$ 

3 111.993,00-R$ 

4 121.324,00-R$ 

5 130.655,00-R$ 

6 139.986,00-R$ 

7 149.317,00-R$ 

8 63.448,00-R$   

9 73.579,00-R$   

10 83.710,00-R$   

11 37.841,00-R$   

12 47.972,00-R$   

13 57.303,00-R$   

14 28.566,00R$   

15 18.435,00R$   

16 8.304,00R$      

17 54.173,00R$   

18 44.042,00R$   

19 34.711,00R$   

20 120.580,00R$ 

21 110.449,00R$ 

22 100.318,00R$ 

23 146.187,00R$ 

24 136.056,00R$ 

25 126.725,00R$ 

26 212.594,00R$ 

27 202.463,00R$ 

28 192.332,00R$ 

29 238.201,00R$ 

30 228.070,00R$ 

31 218.739,00R$ 

32 304.608,00R$ 

33 294.477,00R$ 

34 284.346,00R$ 

35 330.215,00R$ 

36 320.084,00R$ 

VPL 114.822,87R$ 

TIR 5%

PayBack
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Otimista: 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 5 - Viabilidade OTIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

TMA 5%

Investimento 84.000,00R$   

Mês FC

1 93.331,00-R$   

2 102.662,00-R$ 

3 111.993,00-R$ 

4 121.324,00-R$ 

5 130.655,00-R$ 

6 139.986,00-R$ 

7 149.317,00-R$ 

8 40.948,00-R$   

9 51.379,00-R$   

10 61.810,00-R$   

11 2.941,00-R$      

12 13.372,00-R$   

13 22.703,00-R$   

14 85.666,00R$   

15 75.235,00R$   

16 64.804,00R$   

17 123.673,00R$ 

18 113.242,00R$ 

19 103.911,00R$ 

20 212.280,00R$ 

21 201.849,00R$ 

22 191.418,00R$ 

23 250.287,00R$ 

24 239.856,00R$ 

25 230.525,00R$ 

26 338.894,00R$ 

27 328.463,00R$ 

28 318.032,00R$ 

29 376.901,00R$ 

30 366.470,00R$ 

31 357.139,00R$ 

32 465.508,00R$ 

33 455.077,00R$ 

34 444.646,00R$ 

35 503.515,00R$ 

36 493.084,00R$ 

VPL 934.793,86R$     

TIR 9%

PayBack
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7. CONCLUSÃO 

7.1. Premissas Assumidas 

Para realizar o estudo aqui apresentado as seguintes premissas do ponto de vista operacional 

foram adotadas:  

 6 meses sem receita, visando apenas prospectar e estudar marcas para o portfólio; 

 Equipe enxuta, com apenas 1 funcionário mais o proprietário; 

 Primeiras coleções com marcas de médio porte e atingimentos razoáveis para simular 

um cenário mais provável; 

 Não houve entrada de novas marcas do escritório durante o período estudado; 

Estas premissas foram assumidas com base no conhecimento do autor do mercado estudado, e 

considerando o meio conhecido pelo mesmo a conclusão foi de que estipulou-se um cenário 

modesto, cujo atingimento é considerável provável considerando como apoio estudos 

mercadológicos abordados no decorrer do estudo. 

7.2. Cenários Estudados 

Foram considerados fatores socioeconômicos e previsões mercadológicas de fontes de pesquisa 

confiáveis.  

Como já abordado no capítulo 3 deste estudo, as expectativas para o cenário nacional, após 

alguns anos de recessão e pelo fim da corrida eleitoral são positivas para o comercio têxtil que 

vinha de queda notável de seus números desde 2014. 

Espera-se maior estabilidade econômica, que a variação cambial seja mais estável e que o 

cenário político do país atraia novos investimentos e assim apoie as atividades de comércio no 

país. 

7.3. Necessidade de Capital 

Para a adequada simulação financeira da abertura do escritório da WAC, foi considerado o 

aporte financeiro inicial de R$84.000,00. Este valor contempla: 

 Aluguel; 

 Serviços (Luz, Internet e afins); 



44 

 

 Lista de compras; 

 Salários; 

 Férias; 

 13º salário; 

 Custos operacionais; 

7.4. Tomada de Decisão 

Diante do estudo até aqui realizado, é possível concluir que estabelecer o escritório de 

representação de marcas do ramo têxtil, de nome WAC Representação Comercial, é viável. 

O estudo apontou viabilidade financeira, com um PayBack estimado em 14 meses, valor de 

VPL (Valor Presente Líquido) positivo e TIR (Taxa Interna de Retorno) positiva no cenário 

considerado mais provável. 

Somado ao fatores financeiros, as perspectivas positivas para nosso país para o ano de 2019 

apresentadas no decorrer do estudo, ajudam a acreditar que este é o momento adequado para 

estabelecer a empresa e iniciar as atividades de prospecção, portanto a decisão é de GO. 
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9. Anexos 

Fluxo de 

Caixa_0.3_OTIMISTA.xlsx 

Fluxo de 

Caixa_0.3_PESSIMISTA.xlsx 

 

 


