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RESUMO 

 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o Plano de Negócios da empresa Regali 

Batel, através da descrição da empresa, análises de mercado, setorial, da demanda 

e da concorrência, além de apresentar o plano financeiro com o objetivo de identificar 

se o negócio é viável para investimento. Para análise do mercado, foi realizada uma 

pesquisa na cidade de Curitiba, a fim estudar as necessidades do público-alvo da loja. 

Nesse estudo foi constatado que a Região do Batel é um excelente local para abertura 

da loja, por ser a região com maior concentração de classes A e B de Curitiba. A 

elaboração do Plano de Marketing identificou a praça em que a loja irá trabalhar os 

produtos, o preço e a maneira de promover os produtos.  

Atrelado a esses levantamentos, foi realizado o plano financeiro, com projeções de 

fluxo de caixa, investimentos, receitas, custos e demonstração do resultado do 

exercício. A partir desses dados foi realizada a análise de viabilidade, através dos 

indicadores Pay Back, VPL e TIR, e constatou-se que o projeto é viável. 

 

Palavras-Chave: Mercado. Marketing. Viabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to present the Business Plan of the company Regali Batel, through 

company description, market analysis, sector analysis, demand and competition, as 

well as presenting the financial plan in order to identify whether the business is 

financially sustainable for investment. For market analysis, a survey was conducted in 

the city of Curitiba, in order to study the needs of the target audience of the store. In 

this study it was found that the region of Batel is a great place to the store opening, 

being the region with the highest concentration of Class A and B of Curitiba. The 

preparation of the Marketing Plan identified the place where the store will work the 

products, the price and the way to promote products.  

Connected to these surveys, the financial plan was carried out , with projections of 

cash flow , investments , revenues, costs and income statement for the year . From 

these data the feasibility analysis was performed through indicators Pay Back, NPV 

and IRR, and it was found that the project is viable. 

 

Key Words: Market. Marketing. Availability. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

A Regali Batel será uma loja que atuará no ramo varejista, na área de 

decoração, nos segmentos de presentes para mesa, bar e cozinha e de objetos de 

decoração para casa e escritórios sofisticados. A loja contará com serviços de 

artesãos que irão fornecer produtos exclusivos, de acordo com a necessidade dos 

clientes. Além disso, a loja irá ter parcerias com arquitetos e decoradores, na forma 

de indicação. 

O empreendimento será sediado na região do Batel, devido a maior 

concentração de classes A e B, público alvo escolhido pela empresa. A instalação 

física será em um imóvel que contará com vantagens e diferenciais que irão atrair o 

cliente, assim como vendedores especializados, que atenderão os clientes de forma 

eficiente 

Escolhemos esse segmento, pois o mercado está carente de lojas de 

presentes e decoração de alto padrão. A cidade de Curitiba, ao longo dos últimos 

anos, tem se consolidado como a cidade mais rica do sul do País e a quarta em nível 

nacional. 

A missão da empresa será oferecer presentes e objetos de decoração 

diferenciados, exclusivos  e de alta qualidade, auxiliando consumidores finais na 

escolha dos produtos mais adequados às suas necessidades. Nossa visão será 

atender e superar as expectativas dos nossos clientes e parceiros. Ser referência na 

área de decoração de interiores e, no prazo de cinco anos, ser a maior loja de objetos 

de decoração e presentes na cidade de Curitiba.  

A composição societária será de cinco sócios, dos quais dois exercerão 

funções específicas na empresa.  

Para a implantação deste projeto será necessário um investimento inicial de 

R$ 573.450,00 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais), com 

um payback (tempo de retorno sobre o investimento) de 1,82 anos e a TIR é de 

66,31%.  Esses indicadores demonstram que o investimento é viável. 

A Regali Batel tem como objetivo alcançar a sua visão o mais rápido possível 

e atender as expectativas do cliente.  
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2. DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA 

 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

 

A Regali Batel é uma empresa dos segmentos de presentes para mesa, bar e 

cozinha e de objetos de decoração para casa e escritórios sofisticados. Entende-se 

por presentes objetos destinados a datas comemorativas como formaturas, 

aniversários, casamentos, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, Natal e 

outras datas e também podem ser destinados a eventos corporativos. Os presentes 

podem ser porta retratos, jogos de jantar, faqueiros, baixelas, suplats, jogos de cristal, 

copos e bandejas de prata. Como objetos de decoração a loja oferece vasos, 

almofadas, artigos para banheiro, enfeites diversos, quadros e espelhos e relógios. 

A loja está localizada no Bairro Batel. A escolha foi baseada no público alvo a 

ser atingido, que é um público refinado e que procura objetos e presentes sofisticados 

e diferenciados. Oferece produtos exclusivos e de qualidade, nacionais e importados. 

Conta com serviços adicionais para agregar valor aos produtos, como parcerias com 

artesãos para desenvolver peças exclusivas para a loja e parcerias com escritórios de 

arquitetura e decoração. 

 

 

2.2. OBJETIVO, MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

 

O objetivo da empresa é superar as expectativas dos clientes, oferecendo 

produtos exclusivos e com alto nível de qualidade.  

Missão: oferecer presentes e objetos de decoração diferenciados, exclusivos  

e de alta qualidade, auxiliando consumidores finais na escolha dos produtos mais 

adequados às suas necessidades.     

Visão: Atender e superar as expectativas dos nossos clientes e parceiros. Ser 

referência na área de decoração de interiores e, no prazo de cinco anos, ser a maior 

loja de objetos de decoração e presentes na cidade de Curitiba.  
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Valores: excelência, qualidade, inovação, comprometimento, seriedade, 

atendimento personalizado, valorização profissional, segurança e integridade. O 

ambiente de marketing é composto de um microambiente e um macroambiente. O 

microambiente consiste em forças próximas à empresa que afetam sua capacidade 

de servir seus clientes, a própria empresa, os fornecedores, as empresas do canal de 

marketing, os clientes, os concorrentes e os públicos. O macroambiente consiste em 

forças sociais maiores que afetam todo o microambiente: forças demográficas, 

econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais.  

 

 

2.3. VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

 

A Regali Batel veio para inovar o mercado de presentes e decoração de 

Curitiba. Trabalha com produtos desenvolvidos por artesãos que fazem peças 

exclusivas para serem vendidas na loja e sob encomenda dos clientes e decoradores. 

Além disso, vende peças prontas originadas de fornecedores escolhidos com base 

em análises criteriosas de qualidade e durabilidade dos produtos.  

As parcerias com os artesãos que farão peças exclusivas atende a uma 

necessidade muito presente no público-alvo, que é ter produtos personalizados e 

feitos exclusivamente para ele, seja na sua casa ou no seu escritório. As pessoas das 

classes A e B não são sensíveis a preços, preferem exclusividade, inovação e 

qualidade por um preço maior. 

A loja tem parcerias com arquitetos e escritórios de decoração. Essa parceria 

se dá na forma de indicação, ou seja, os arquitetos e os decoradores tem oportunidade 

de indicar a Regali Batel para seus clientes e ganham comissão sobre a venda. Essa 

é uma estratégia importante para a Regali Batel entrar no mercado e ganhar 

reconhecimento. 

A estrutura da loja conta com vendedores com experiência na área de 

decoração, o que traz confiabilidade na hora da compra.  

A loja está localizada na cidade de Curitiba, no bairro do Batel, região com 

maior concentração de consumidores da classe A e B. A localização foi escolhida com 

base em estudos realizados por grandes e renomadas lojas focadas na classe A e B, 

muitas delas localizadas atualmente no shopping Pátio Batel, recém-inaugurado. Essa 
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é uma vantagem importante para a loja, pois ela está muito próxima do seu mercado 

potencial. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

 

3.1. CLIENTES 

 

 

Curitiba é uma das metrópoles brasileiras mais prósperas, organizadas e com 

melhor qualidade de vida, como também, exemplo mundial em soluções de 

urbanismo, educação e meio ambiente. 

É a oitava cidade mais populosa do Brasil e a maior do sul do país, com uma 

população de 1.751.907 habitantes. É a cidade principal da Região Metropolitana de 

Curitiba, formada por 29 municípios e que possui 3.174.201 habitantes, o que a torna 

a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, e a maior da Região Sul, tendo 

ultrapassado recentemente a Região Metropolitana de Porto Alegre. 

A Tabela 1 a seguir mostra o crescimento da população de Curitiba e da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC) nos anos de 2000 e 2010. 

 

 

Tabela 1 - População e Taxa de Crescimento no Perío do em Curitiba, Região 
Metropolitana com e sem Curitiba, Paraná e Brasil, entre os Anos 2000 e 2010 

Local 
População Crescimento no Período                        

(2000 a 2010) 

2000 2010 Absoluto % 

Curitiba 1.587.315 1.751.907 164.592 10,37 

RMC 2.768.394 3.174.201 405.807 14,66 

RMC sem Curitiba 1.181.079 1.422.294 241.215 20,42 

Paraná 9.563.458 10.444.526 881.068 9,21 

Brasil 169.799.170 190.755.799 20.956.629 12,34 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010.   

    

 

Curitiba é uma cidade que está crescendo e se desenvolvendo de forma 

rápida e, com isso, atrai consumidores com alto poder aquisitivo e que exigem 

produtos de alta qualidade.  

Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado 

em julho de 2013, mostra que Curitiba está em 10° lugar na lista de melhores IDH 
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(Índice de Desenvolvimento Humano) municipal do país. O valor do IDH vai de 0 a 1, 

quanto mais próximo de zero pior o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O 

índice é composto por indicadores de longevidade (saúde), renda e educação, ou seja, 

mede a qualidade de vida de um determinado lugar. Curitiba apresentou um índice de 

0,823, valor considerado elevado.  

A cidade ao longo dos últimos anos tem se consolidado como a cidade mais 

rica do Sul do país e a 4ª em nível nacional. A Tabela 2 abaixo mostra as 10 cidades 

brasileiras com maior PIB. 

 

 

Tabela 2 - Ranking das Cidades Brasileiras com Maio r PIB 
(Ano base 2010) 

Ranking Município PIB (R$ em bilhões)  PIB per capita 
(R$) 

1º São Paulo 443.600.102 39.451 

2º Rio de Janeiro 190.249.043 30.088 

3º Brasília 149.906.319 58.489 

4º Curitiba 53.106.497  30.400 

5º Belo Horizonte 51.661.760 21.748 

6º Manaus 48.598.153 26.961 

7º Porto Alegre 43.038.100 30.525 

8º Guarulhos 37.139.404 30.383 

9º Fortaleza 37.106.309 15.161 

10º Salvador 36.744.670 13.728 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (12 de 
dezembro de 2012) 

 

 

A Tabela 3 a seguir, mostra o PIB de Curitiba no período de 2002 a 2010. O 

PIB de Curitiba passou de 20 bilhões em 2002 para 53 bilhões em 2010, um aumento 

de aproximadamente 163%, o que mostra que o poder aquisitivo da população 

aumentou. 
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Tabela 3 - Produto Interno Bruto e Produto 
Interno Bruto Per Capita de Curitiba - 2002 a 2010  

Ano PIB (R$ em 
bilhões)  PIB per capita (R$) 

2002 20.239.876 12.152 

2003 23.828.223 14.047 

2004 26.755.257 15.492 

2005 29.672.801 16.880 

2006 32.153.306 17.977 

2007 37.791.140 21.025 

2008 43.319.254 23.696 

2009 45.762.418 24.720 

2010 53.106.497 30.400 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(12 de dezembro de 2012) 

 

O mercado das classes A e B está crescendo muito em Curitiba, visto que o 

poder aquisitivo da população está aumentando. Além disso, a cidade está recebendo 

muitas pessoas com alto poder aquisitivo vindas de outros Estados e países a trabalho 

ou em busca de melhor qualidade de vida. A Tabela 4 abaixo mostra o ranking das 

cidades brasileiras com maior concentração de Classes A e B. 

 

Tabela 4 - Ranking das Cidades Brasileiras 
com Maior Concentração de Classes A/B 

(Ano base 2010) 

Ranking Município População de           
Classe A/B 

1º Porto Alegre 37,75% 
2º Brasília 33,88% 
3º Curitiba 32,99%  
4º Belo Horizonte 29,68% 
5º Rio de Janeiro 28,85% 
6º São Paulo 27,13% 
7º Guarulhos 25,42% 
8º Salvador 17,02% 
9º Fortaleza 14,73% 
10º Manaus 12,53% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (12 de dezembro de 2012) 
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Em relação à distribuição de renda segundo as classes sociais em Curitiba, 

observa-se que 15,2% correspondem à classe A (mais de 15 salários mínimos – SM); 

29% à classe B (de 5 e 15 SM); 18,4% à classe C (de 3 a 5 SM); 25,3% à classe D 

(de 1 a 3 SM) e apenas 5,94% pertencem à classe E (até 1 SM), conforme Gráfico 2. 

 

 

 
Gráfico 1 – Estimativa da Distribuição de Renda, po r Classe, em Curitiba - 2000 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst ica IBGE (2000) e IPPUC / 
Banco de Dados (2000) 

 

 

Em 2010, a renda média estimada dos responsáveis por domicílios foi de R$ 

2,9 mil/mês, conforme demonstrado no Gráfico 2 a seguir. Em comparação à Região 

Metropolitana, ao Estado do Paraná e ao Brasil, a renda de Curitiba é 

significativamente superior, chegando a ultrapassar a renda nacional em 86%. 

 

Sem 

rendimento
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15%
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19%
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25%
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Gráfico 2 – Renda Média dos Responsáveis por Domicí lios em Curitiba,  

RMC, Paraná e Brasil em 2010 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst ica (IBGE) (12 de dezembro de 2012) 
 

 

A Tabela 5 apresenta o ranking de rendimento médio dos Responsáveis pelos 

Domicílios Segundo os bairros de Curitiba. Como pode ser observado, o bairro do 

Batel lidera o ranking com um rendimento médio de R$ 10,3 mil, seguido pelo Jardim 

Social com R$ 9,3 mil e pelo bairro Cabral com R$ 7,9 mil. 

 

Tabela 5 - Ranking do Rendimento Médio dos 
Responsáveis pelos Domicílios Segundo 

Bairros de Curitiba (Ano base 2010) 

Bairro Rendimento 
Médio (R$) Ranking 

Batel 10.340 1º 

Jardim Social 9.302 2º 

Cabral 7.904 3º 

Bigorrilho 7.659 4º 

Juvevê 6.937 5º 

Água Verde 6.730 6º 

Alto da Glória 6.590 7º 

Seminário 6.483 8º 

Hugo Lange 6.300 9º 

Mossunguê 5.988 10º 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (12 de dezembro de 2012) 

R$0,00

R$500,00

R$1.000,00

R$1.500,00
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Esse público procura produtos e serviços exclusivos e de qualidade superior. 

Como os produtos oferecidos pela Regali Batel atendem a essa necessidade, 

identificamos um grande mercado potencial.  

O mercado da Regali Batel está focado nas classes A e B, mulheres e homens 

acima de 30 anos com perfis inovadores e conscientes, e empresas que buscam 

sofisticação, produtos de luxo duráveis e funcionais. Nosso foco é atender 

consumidores que gostem e já são familiarizados com produtos de decoração e 

presentes sofisticados, mas que queiram exclusividade, qualidade e marca confiáveis. 

Após identificar os segmentos de mercado potenciais, a Regali Batel 

identificou mercados-alvo menores e mais definidos, que permitem atender ainda mais 

as necessidades dos clientes, sendo: 

• Empresas: São potenciais para utilizarem os serviços dos artesãos, com 

peças desenhadas exclusivamente para a empresa. 

• Pessoas acima de 30 anos, homens e mulheres: Pessoas nessa faixa 

etária demonstram interesse por objetos de decoração e já conquistaram sua 

independência financeira. Procuram peças diferenciadas e personalizadas. 

 

 

3.2. FORNECEDORES E PARCEIROS 

 

 

Podemos dividir nossos fornecedores em dois grupos, os das peças prontas 

que serão revendidas na loja e os artesãos que desenvolverão as peças exclusivas 

para a loja e para os clientes, sob encomenda. Os fornecedores das peças prontas 

serão importadores e fabricantes de porcelanas, prata, cristal, objetos de madeira, 

objetos de decoração e móveis de madeira de demolição. Os artesãos serão 

escolhidos com base nos tipos de peças que costumam produzir, para que estejam 

dentro das necessidades do nosso público-alvo. 

As parcerias com artesãos que desenvolvem peças sob encomenda será um 

grande diferencial da Regali Batel. Temos parceiros que desenvolvem peças em 

madeira, prata, porcelana, pintura de telas e diversos materiais. O cliente tem a 

oportunidade de encomendar suas peças de acordo com suas necessidades 

especificas. Teremos peças desses profissionais expostas na loja em consignação, 

para o cliente conhecer os trabalhos. Para a loja é muito interessante a consignação 
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para não ter o custo de adquirir a peça antecipadamente para exposição, e para o 

artesão é uma forma interessante de divulgar seu trabalho.  

Dentre os fornecedores de peças prontas, seguem algumas lojas que se 

enquadram dentro do perfil da Regali Batel: 

• Decorasia: participa das mais importantes feiras de decoração do 

mundo. Importa produtos da Ásia (China e Índia) e Europa (França, Itália, Bélgica e 

Espanha), buscando qualidade e originalidade em design clássico ou contemporâneo, 

tudo com exclusividade, através de um olhar experiente e atento ao mercado 

brasileiro. Site: www.decorasia.com.br 

• Demelo Importadora: é uma empresa sergipana que há 14 anos vem 

atuando com excelência na importação e distribuição de artigos finos para presentes 

e decorações. Oferece produtos diferenciados e de extremo bom gosto. Vendem para 

todo o Brasil, com entrega imediata. Site: www.demelo.com.br 

• Decorville: atua no mercado desde 1995, como fabricante, atacadista, 

importadora e distribuidora de objetos decorativos nas linhas de móveis, acessórios 

de decoração, plantas e flores permanentes, Natal, Páscoa e datas festivas. Possui 

uma linha de mais de 9.000 artigos de decoração, sendo que destes, cerca de 80% 

são produtos importados de países como China e Estados Unidos e 20% são 

fabricação própria. Possui cinco canais de vendas: feiras, televendas (todo o Brasil), 

site (envio de pedidos), contas especiais (grandes contas) e show room em Porto 

Alegre. Site: decorville.com.br. 

• 6F: no mercado desde 1996, trabalha exclusivamente com venda no 

atacado de produtos importados, apenas para os comerciantes da área de decoração. 

Seu objetivo é oferecer produtos diferenciados, de excelente qualidade e 

exclusividade, tem criação artesanal de designers renomados. Site: www.6f.com.br 

• Arkpad: Não é importadora. É uma plataforma digital de arquitetura e 

design de interiores, uma sofisticada e criteriosa biblioteca de referências em 

constante atualização sobre as tendências brasileiras e mundiais. Site: 

www.arkpad.com.br 

 

Seguem algumas feiras nacionais e internacionais de objetos de decoração e 

arquitetura. São ótimas opções para conhecer novas tendências e fazer negócios. 

• Gift Fair:  Acontece em São Paulo. É a maior feira de artigos para casa, 

decoração e designer da América Latina e uma das mais importantes do mundo no 
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setor. Somente para atacadistas. São 700 expositores com setores de objetos para o 

lar (houseware), mesa posta (tableware) e utensílios de copa e cozinha (kitchenware). 

Destaca-se o setor D.A.D., com objetos de decoração e design. 

• Abimad (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta 

Decoração):  Acontece em São Paulo. Somente para lojistas de moveis e decoração, 

arquitetos, decoradores e designers. Apresenta um panorama atualizado das 

movimentações e tendências do design nacional em todo o seu esplendor criativo e 

contemporaneidade. Oferece móveis para ambientes internos e externos, acessórios 

para decoração de interiores, novas matérias-primas e ultimas tendências do setor de 

móveis de alta decoração. 

• Maison & Object:  Acontece em Paris nos meses de janeiro e setembro 

e é um verdadeiro ponto de referência para a decoração, criação e o design, o mosaico 

das tendências, novos talentos e novos conceitos. 

 

A Regali Batel também tem parcerias com designers de interiores e arquitetos 

para que esses indiquem a nossa loja e recebam comissões sobre as vendas. Essas 

parcerias são muito importantes para divulgar a loja, visto que é comum nas classes 

A e B os clientes já possuírem seu arquiteto ou decorador de preferência. Dessa forma 

esses profissionais podem direcionar seus clientes para a loja e podem auxiliar nas 

tendências de novos produtos, inclusive no desenvolvimento de produtos exclusivos.  

Caso os clientes não tenham seus profissionais de preferência, a Regali Batel 

conta com um catálogo dos mais renomados arquitetos, decoradores e designers de 

interiores para indicar, de acordo com a especialidade identificada para a linha de 

produtos ou necessidade exposta pelos clientes. 

 

 

3.3. CONCORRENTES 

 

 

 Com o advento da globalização e aumento da concorrência, não é mais 

possível uma empresa iniciar ou permanecer no mercado sem um planejamento 

estratégico coeso. Uma organização, ao planejar suas estratégias de mercado, deve 

ter pleno conhecimento da competitividade de seus concorrentes existentes e 

possíveis entrantes. 
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Toda empresa enfrenta algum tipo de concorrência direta ou indireta, e afirmar 

que ela não existe pode significar que não se analisou a realidade do seu negócio com 

a profundidade necessária. Ou então, que simplesmente não há mercado para seu 

produto/serviço no mercado escolhido. 

No ramo de objetos de decoração e presentes, seus concorrentes diretos são 

as lojas Mantuanni e Vanessa Taques (ambas localizadas na Alameda Dr. Carlos de 

Carvalho, próximo ao Batel). Outros concorrentes no ramo de presentes são as lojas 

Bergerson e Roberto Simões, focadas em presentes para mesa, bar e cozinha. Com 

o fechamento da loja Beatriz Sera, forte concorrente no ramo de objetos de decoração 

e presentes, ampliou-se a oportunidade de mercado para a Regali Batel. 

Todos os concorrentes oferecem produtos de qualidade e são conhecidos e 

renomados na cidade. Entretanto a Regali Batel buscou inovação ao oferecer serviços 

de artesãos que desenvolvem produtos personalizados e sob encomenda, conforme 

especificações do cliente. Não oferecemos somente produtos dispostos nas 

prateleiras, como nossos concorrentes, mas sim a chance do cliente desenvolver uma 

peça personalizada, que marque um momento da sua vida. 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

  

 

4.1. FORÇAS COMPETITIVAS 

 

 

O estudo das forças competitivas é fundamental para o desenvolvimento da 

estratégia a ser adotada pela Regali Batel para entrar e se destacar no setor de 

presentes e decoração. O modelo das Cinco Forças de Porter permite analisar o grau 

de atratividade desse setor. 

A Figura 1 mostra de forma gráfica o modelo das Cinco Forças de Porter. 

 

 
Figura 1 – Modelo das Cinco Forças de Porter 

 

• Rivalidade entre concorrentes: na cidade de Curitiba não existem 

muitas lojas de presentes e decoração sofisticadas, portanto, a rivalidade entre os 

concorrentes é pequena. 

• Ameaça de Novos Entrantes: a possibilidade de se abrir uma loja de 

presentes e decoração sofisticada em Curitiba é alta, pois atualmente é fácil a 
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importação de mercadorias. Apesar do alto investimento inicial, a oferta de linhas de 

crédito com tarifas baixas é alta. Por outro lado, é necessário conhecer bem o mercado 

e as necessidades do público-alvo para ter sucesso com o novo empreendimento.  

• Poder de Barganha dos Clientes: quanto menor o volume de compra 

por um único cliente, menor será o seu poder de barganha. Nesse mercado de 

presentes e decoração a diversificação de clientes é grande, portanto, o poder de 

barganha do cliente é baixo. No caso da Regali Batel, soma-se o fato de vender 

produtos exclusivos, diferenciados e personalizados. 

• Poder de Barganha dos Fornecedores: a diversificação de 

fornecedores é grande e a aquisição dos produtos pode ser feita de diversas formas 

(importação, compra pela internet, visitas diretamente no show room), portanto o 

poder de barganha dos fornecedores é baixo.  

• Ameaça de Produtos Substitutos: devido à grande diversidade de 

produtos oferecidos na Regali Batel, a ameaça de produtos substitutos é pequena. 

 

Para enfrentar essas forças competitivas, a Regali Batel adotou a estratégia 

de diferenciação, na qual o cliente percebe a exclusividade oferecida pela loja, com 

produtos personalizados e diferenciados e atendimento personalizado. 

 

 

4.2. ANÁLISE SWOT 

 

 

A Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) ou Análise 

FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma ferramenta utilizada 

para fazer análise de cenário, sendo usada como base para gestão e planejamento 

estratégico de uma corporação ou empresa. 

A Análise SWOT foi utilizada para identificar e priorizar os pontos fortes, 

fracos, ameaças e oportunidades para a empresa. A Tabela 6 a seguir mostra a análise 

SWOT da Regali Batel. 

 

 

 

Tabela 6 – Matriz S.W.O.T da Regali Batel 
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PONTOS FORTES 

- Produtos diferenciados e exclusivos; 

- Serviços de artesãos para desenvolver 

peças personalizadas; 

- Parcerias com arquitetos e 

decoradores; 

- Vendedores com experiência na área 

de decoração. 

PONTOS FRACOS 

- Inexperiência no mercado, quando 

comparado aos concorrentes; 

- Pouco conhecimento dos fornecedores 

do ramo. 

AMEAÇAS  

- Concorrentes mais renomados no 

mercado; 

- Desvalorização do real que pode 

aumentar o custo dos produtos 

importados; 

- Alta da taxa de juros que influencia no 

investimento inicial. 

- Empresa nova no mercado. 

OPORTUNIDADES 

- O mercado apresenta necessidades de 

produtos personalizados e inovadores; 

- Baixo impacto na oscilação da 

economia sobre o público alvo; 

- Alta concentração de classe A e B na 

cidade. 

 

 

4.2.1. Plano de Ação 

 

 

4.2.1.1. Pontos Fortes 

 

 

Para fortalecer ainda mais os pontos fortes da empresa, a Regali Batel pode 

assumir algumas ações. Uma delas seria fazer um trabalho forte de divulgação dos 

produtos diferenciados e exclusivos, para o mercado reconhecer esse diferencial e 

procurar os produtos. Uma forma de manter sempre produtos diferentes e 

personalizados seria entender as necessidades e desejos do público-alvo. Para 

manter os serviços dos artesãos sempre em alta na loja, seria importante fazer um 

acordo de exclusividade das peças com os artesãos, para que as mesas não sejam 

reproduzidas nos concorrentes, dessa forma garante-se a personalização dos 

produtos. 
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A parceria com os arquitetos e decoradores deve ser sempre atrativa para 

esses profissionais, para que eles tragam seus clientes para a nossa loja, Um grande 

incentivo será a comissão. 

Vendedores com experiência na área de decoração ajudam muito na venda. 

Por isso eles precisam estar sempre motivados e ser reconhecidos pelo seu trabalho. 

Atualização profissional, participação em cursos na área, visitas a feiras e eventos 

sociais contribuem para sua ascensão profissional e aperfeiçoamento da área.  

 

 

4.2.1.2.  Pontos Fracos 

 

 

Para diminuir a inexperiência no mercado, a loja contará com as experiências 

dos vendedores que já trabalharam na área e trarão conhecimento de mercado. Um 

trabalho de divulgação da marca e dos produtos focado no diferencial de exclusividade 

garantirá a atratividade inicial do público-alvo.  

Com relação ao pouco conhecimento dos fornecedores do ramo, a Regali 

Batel fará pesquisas constantes de mercado em busca de novos fornecedores, 

participará de feiras e eventos e aproveitará o conhecimento dos parceiros artesãos, 

arquitetos e decoradores. Buscará sempre qualidade e aprimoramento dos seus 

produtos e serviços. 

 

 

4.2.1.3.  Ameaças 

 

 

A busca constante por aprimoramento e qualidade de seus produtos, 

utilizando a estratégia de diferenciação e exclusividade, é importante fator para o 

destaque da empresa no mercado, desde sua fase inicial. Os produtos e serviços 

diferenciados serão atrativos para o público-alvo desde o início. 

A desvalorização do real e a alta da taxa de juros, fatores que podem 

aumentar o custo dos produtos importados, podem ser neutralizados através das 

estratégias de divulgação e atratividade dos produtos e serviços no mercado. As 

classes A e B não são sensíveis a preço, dessa forma o aumento do preço ocasionado 
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pelo aumento do custo, aliado às estratégias citadas, não influenciarão negativamente 

nas vendas.  

 

 

4.2.1.4.  Oportunidades 

 

 

A procura por produtos personalizados e inovadores no mercado aparece 

como uma grande oportunidade para a Regali Batel, pois esse é o foco da empresa. 

A atratividade dos produtos e serviços será sempre um ponto a ser trabalhado pela 

empresa para garantir o seu Market Share. 

A loja se situa em uma região com alta concentração de Classe A e B, que é 

o público-alvo da empresa. Sendo assim, a oscilação dos preços não será um ponto 

impactante para as vendas dos produtos, visto o poder aquisitivo da região e a baixa 

sensibilidade a preços. 

 

 

4.3. PLANO DE MARKETING 

 

 

4.3.1.  4 P’s de Marketing 

 

 

4.3.1.1. Produto 

 

 

A empresa comercializa objetos de decoração e presentes sofisticados, 

nacionais e importados. Os produtos são divididos em quatro principais categorias: 

• Objetos decorativos: Vasos, adegas, caixas, bandejas, cestos, potiches, 

bombonieres, esculturas, cristais, castiçais, porta retratos, velas, garrafas, jarras, 

decanters, frascos, almofadas, lareiras, entre outros produtos. 

• Móveis decorativos: Cadeiras, mesas (apoio, centro), cristaleiras, 

cabinetes, armários, prateleiras, aparadores, bancos, banquetas, puffs, baús, 

consoles, poltronas, cômodas, abajures. 
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• Presentes: copos, taças, faqueiros, conjuntos de louça (jantar e chá) 

licoreiras, fruteiras, porta guardanapo, baldes, geleiras, cortadores, porta frios, 

galheteiros, abridores de garrafa, jarras, travessas, souplats, entre outros utensílios.  

• Produtos exclusivos: produtos desenvolvidos por artesãos sob 

encomenda. 

 

A Regali Batel prioriza acima de tudo a satisfação do cliente, então é 

necessária grande flexibilidade para facilitar as escolhas dos produtos, para isso são 

concedidos produtos em consignação, através de um processo simples e rápido, onde 

os clientes se sentem a vontade para experimentar e testar os produtos em sua casa. 

A loja possui um veículo utilitário de médio porte para atender a maioria das 

entregas, contando com profissionais treinados para garantir a integridade dos 

produtos até a instalação do local desejado pelo cliente.  

Para entrega de produtos de grande porte ou em outras cidades, temos uma 

parceria com empresas especializadas em transportes de cargas frágeis, com a opção 

de seguro total do transporte, nesses casos o custo da entrega / transporte é 

informado separadamente ao cliente que poderá optar pelo nível de serviço no que 

diz respeito ao prazo de entrega e cobertura de seguro. 

 

 

4.3.1.2. Praça 

 

 

O canal de venda e distribuição é a loja física, localizada na cidade de Curitiba, 

no bairro Batel. A definição do local da loja foi estrategicamente definida para o bairro 

Batel devido a maior concentração de população das classes A e B, conforme 

demonstrado anteriormente. 

A loja oferece alguns atrativos garantindo um atendimento personalizado desde 

a chegada dos clientes até a entrega dos produtos. O estacionamento privativo se 

torna um grande diferencial considerando a região em questão, onde pouquíssimos 

estabelecimentos contam com essa facilidade para os clientes.  

A decoração da loja é constantemente alterada acompanhando as tendências 

e estações do ano, podendo assim direcionar o interesse dos clientes para os produtos 

de maior interesse de venda.  
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A loja oferece um diferenciado espaço de café gourmet para descontração dos 

clientes e apreciação de deliciosos tipos de cafés e pequenos acompanhamentos.  

No mezanino da loja existe um local reservado onde os clientes podem analisar 

com calma os produtos e seus projetos, podendo inclusive realizar encontros com os 

arquitetos, designers e decoradores, assim como conversar com privacidade sobre os 

valores e condições de pagamento que melhor atendam suas necessidades.        

 

 

4.3.1.3. Preço 

 

 

A política de preços segue alguns critérios previamente definidos de acordo 

com a classificação dos produtos.  

Para os presentes é estabelecida uma margem de lucro padronizada, uma vez 

que esses produtos são muito diversificados e os clientes contam com muitas opções 

da concorrência.  

No grupo de objetos e móveis decorativos a loja pode explorar melhor as 

margens de lucro, nessa categoria a política de precificação é voltada para a 

percepção de valor de cada produto. Como são produtos sofisticados e de alto valor 

agregado, o mark-up pode ser mais alto. 

Para os produtos exclusivos e desenvolvidos por artesãos também podemos 

considerar a politica de percepção de valor explorando a margem de lucro.  

 

 

4.3.1.4. Promoção 

 

 

As ações de promoção e incentivo à venda são direcionadas ao público-alvo 

através de anúncios em revistas especializadas em arquitetura e decoração. Para 

maior divulgação da loja aos clientes finais, são criados folders sofisticados que são 

estrategicamente distribuídos nos bairros mais nobres da cidade de Curitiba, 

buscando apresentar a loja e seus produtos para grande maioria da população de 

classes A e B. 
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Será feito um evento de inauguração da loja direcionado aos parceiros 

(arquitetos, designers de interiores e decoradores), sugerindo que convidem seus 

principais clientes para conhecerem o novo conceito da Regali Batel. O grande 

objetivo desse evento, além da divulgação da loja, é o posicionamento que queremos 

obter no mercado, sendo indicado pelos profissionais da área de decoração, 

demonstrando grande destaque em profissionalismo e inovação. 

 A empresa conta com um site para divulgação da loja e seus produtos, além 

de informações de como chegar, contato e dicas de decoração. 

Outro importante canal de promoção são as redes sociais, onde estaremos em 

contato diário com nossos seguidores no Facebook, Twiter e Instagram, podendo 

compartilhar dicas de decoração e novos produtos da loja. 
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5. PLANO OPERACIONAL  

 

 

5.1. INFRA-ESTRUTURA 

 

 

A empresa está situada no bairro do Batel, e é composta por uma estrutura 

de dois andares, onde o primeiro é a área de vendas, estoque, café e caixa. E no 

segundo andar da loja tem um local reservado onde os clientes podem analisar com 

calma os produtos e seus projetos, podendo inclusive realizar encontros com os 

arquitetos, designers e decoradores, assim como conversar com privacidade sobre os 

valores e condições de pagamento que melhor atendam suas necessidades, a área 

administrativa também está localizada no segundo andar da loja.        

Visando o maior conforto de nossos clientes, nossa loja conta com 

estacionamento próprio e serviço de manobrista. A loja possui um veículo utilitário de 

médio porte para atender a maioria das entregas, conta com profissionais treinados 

para garantir a integridade dos produtos até a instalação do local desejado pelo 

cliente.  

A Tabela 7 contém a relação da estrutura física da Regali Batel.  

 

Tabela 7 – Relação da Base Física da Regali Batel 

ITEM QUANTIDADE 

Desktop 3 

Notebook 4 

Leitor de Código de barra 3 

Software administrativo-financeiro 1 

Mesas redondas mezanino 2 

Cadeiras Mezanino 8 

Mesas administrativo 2 

Cadeiras administrativo 4 

Sofá mezanino 1 

Estantes e móveis de exposição 5 

Mesa para atendimento  1 

Cadeiras para atendimento  3 
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Tabela 7 – Relação da Base Física da Regali Batel 

ITEM QUANTIDADE 

Balcão para o café 1 

Sofá café 2 

Mesa de centro 1 

Balcão caixa e estoque 2 

Cadeira caixa e estoque 2 

Lustres 2 

 

 

As Figuras 2 e 3 apresentam a planta baixa da Regali Batel. 

 

 
Figura 2 – Planta do 1º pavimento da loja Regali Ba tel  
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Figura 3 – Planta do 2º pavimento da loja Regali Ba tel 

 

 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 A base humana foi desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa 

e os procedimentos realizados para o melhor atendimento aos clientes. 

 A empresa conta com as seguintes funções: 

• Sócios-Proprietários: está na sociedade compartilhando despesas, custos e 

gastos, e recebe participação dos lucros. 

• Sócio-Gerente (Marketing/Vendas): Tem as mesmas funções dos sócios-

proprietários acrescidas da responsabilidade pelas áreas de marketing e 

vendas da loja. As atividades compreendem prospecção de clientes, 

divulgação do produto, acompanhamento do mercado, desenvolvimento de 

estratégias de vendas, liderança e gestão da equipe de vendas. 

• Sócio-Gerente (Administrativo): Tem as mesmas funções dos sócios-

proprietários acrescidas da responsabilidade pela área administrativa. As 

atividades compreendem a gestão financeira da loja, elaboração de 

relatórios de controle, levantamento de informações e acompanhamento do 
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trabalho da contabilidade, compra de mercadorias, gestão do estoque e 

gestão logística. 

• Vendedores: controle dos produtos dispostos na loja, organização da loja, 

recepção e identificação das necessidades dos clientes, e efetivação da 

venda. 

• Estoquista: Responsável pelo recebimento e registro das mercadorias no 

sistema, controle e acompanhamento do estoque, disponibilização dos 

produtos solicitados pelos vendedores e embalagem dos produtos para 

presentes. 

• Operador de Caixa: Responsável pela emissão de notas fiscais, 

recebimento das vendas, fechamento diário do caixa, encaminhamento dos 

recursos recebidos para o Gerente Administrativo. 

• Copeira: Responsável pela higiene e limpeza da loja, organizar e servir as 

bebidas e souveniers aos clientes. 

• Segurança: Responsável pela segurança dos clientes e colaboradores 

dentro da loja, além da segurança patrimonial. 

• Manobrista: Responsável por estacionar e zelar pelos automóveis dos 

clientes, e pela liberação de entrada dos automóveis dos fornecedores. 

 

A Tabela 8 abaixo mostra a quantidade demandada em cada função. 

 
 

Tabela 8 – Relação da Base Humana da Regali Batel 

CARGOS QUANTIDADE 

- Sócios-proprietários 3 

- Sócios-gerentes 2 

- Vendedores 3 

- Estoquista 1 

- Operador de caixa 1 

- Copeira 1 

- Segurança 1 

- Manobrista 1 

 

A estrutura formal da Regali Batel está demonstrado no Gráfico 3 abaixo. 
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Gráfico 3 – Organograma Regali Batel 

 

A sociedade da empresa Regali Batel é composta por cinco sócios com 

habilidades profissionais que se complementam e contribuirão para o 

desenvolvimento da empresa. Seguem os mini currículos dos sócios-proprietários e 

sócios-gerentes: 

 

• Sócio-Gerente Marketing e Vendas: Paula Baldanzi Fowler: Graduada no 

curso de Administração, pela Universidade Federal do Paraná, no ano de 

2009. Possui experiência no ramo bancário, incluindo as áreas 

administrativa e comercial. Atua como Analista de Correios Júnior – 

Administrador na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, desde Julho 

2013. 

• Sócio- Proprietário: Guilherme Santagostino: Graduado em Administração 

pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro no ano de 2006. Atualmente 

trabalha na Positivo Informática S.A. como Procurement Senior – 

Contratação de serviços de logística internacional.  

• Sócio-Gerente Administrativa: Adriana Maria Macedo: Bacharel em 

Administração de Empresas pela Faculdade Católica de Administração e 

Economia (FAE - 1986). Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas 

administrativa e financeira.  

• Sócio-Proprietário: Andrea Cordeiro dos Santos: Formada em 

Processamento de Dados em 2010, atualmente trabalha no banco Itaú na 

Plataforma Empresas atua como gerente de relacionamento PJ.  

Sócios-
Proprietários

Sócio-Gerente 
(Marketing/Vendas)

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3

Sócio-Gerente 
(Administrativo)

Caixa Estoquista Segurança Manobrista Copeira
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• Sócio-Proprietário: Carolina de Camargo Hoffmann: Formada em 

Administração pela FAE Business School e Pós-graduada pela FAE 

Business School em Desenvolvimento Gerencial. Atualmente sócia-

administradora da empresa Malharia Oceânica, responsável pelos 

departamentos Financeiro e de RH.  

 

      

5.2.1. Política de Salários 

 

 

A politica de cargos e salários da Regali Batel tem como principais objetivos: 

a) fixar critérios que possibilitem a gestão de cargos e salários da Regali Batel de 

forma racional, profissional e impessoal; b) atrair, reter e desenvolver os profissionais 

com real capacidade para atender as necessidades e prioridades da Regali Batel 

frente ao mercado; c) aumentar o grau de comprometimento dos colaboradores e a 

satisfação com a remuneração e os benefícios fornecidos, e d) proporcionar melhor 

relacionamento entre a Regali Batel e seus colaboradores. 

  A Tabela 9 a seguir demonstra a relação de cargos com os respectivos 

salários e benefícios. 

 

Tabela 9 – Relação dos Salários e Benefícios da Bas e Humana da Regali Batel 

CARGOS SALÁRIOS BENEFÍCIOS 

Sócio -Proprietário  R$ 0,00 - Participação dos Lucros e Resultados; 

Sócio -Gerente 

(Marketing/Vendas)  

R$ 6.000,00 - Participação dos Lucros e Resultados; 

- Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

Sócio -Gerente 

(Administrativo) 

R$ 6.000,00 - Participação dos Lucros e Resultados; 

- Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 
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Tabela 9 – Relação dos Salários e Benefícios da Bas e Humana da Regali Batel  

CARGOS SALÁRIOS BENEFÍCIOS 

Vendedor  R$ 1.500,00 - Vendas mensais de até R$ 50.000,00 não será paga 

comissão; 

- Acima desse valor será pago 2,5% sobre a venda; 

- Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 

Estoquista  R$ 800,00  - Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 

Operador de Caixa  R$ 1.000,00 - Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 

Copeira  R$ 800,00 - Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 

Segurança  R$ 1.200,00 - Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 

Manobrista  R$ 800,00 - Plano de saúde/odontológico; 

- Vale Refeição no valor de R$ 300,00/mês; 

- Vale transporte. 
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6. PLANO FINANCEIRO   

 

 

O Plano Financeiro da Regali Batel foi realizado através dos dados abaixo 

relacionados. 

 

 

6.1. INVESTIMENTO INICIAL 

 

 

Esse item demostra os investimentos com instalações, maquinas, 

equipamentos, mobiliário, infraestrutura, compra de produtos para estoque e capital 

de giro, necessários para abertura da loja. Estimou-se que a empresa precisará de R$ 

573.450,00 para atender esses investimentos, sendo R$ 100.000,00 de capital próprio 

e R$ 473.450,00 de capital de terceiros. Divididos conforme a Tabela 10 abaixo: 

 

Tabela 10 - Investimento Inicial 
Investimento Valor 
Investimento em Ativo Fixo 223.450 
Investimento em estoque 300.000 
Capital de giro 50.000 
Total 573.450 

 

A Tabela 11 abaixo mostra os valores a serem investidos no Ativo Imobilizado 

da empresa, divididos em máquinas e equipamentos; móveis e utensílios; veículos e 

construções. 
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6.2. RECEITAS  

 

 

A estimativa de receita foi feita para sete anos. A previsão de crescimento das 

receitas foi de 10% para o segundo e terceiro ano, 15% para o quarto, quinto e sexto 

ano e 20% no sétimo ano de operação da empresa. A receita foi estimada de acordo 

com as três linhas de produtos: presentes; objetos e móveis decorativos e produtos 

exclusivos. A linha de presentes será responsável pela maior parte das receitas da 

Regali Batel, cerca de 42%, os objetos e móveis decorativos com 33% do faturamento 

e os produtos exclusivos com 25%.  

A Tabela 12 a seguir mostra a estimativa de receitas da empresa para os sete 

anos, dividida por linhas de produtos. 

 

Tipo Item Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Desktop 3 2.000 6.000

Notebook 4 2.500 10.000

Leitor de Código de barra 3 100 300

Software administrativo-financeiro 1 5.000 5.000

Elevador 1 20.000 20.000

Máquina  de café 1 1.500 1.500

Geladeira 1 1.500 1.500

Mesas redondas mezanino 2 800 1.600

Cadeiras Mezanino 8 250 2.000

Mesas administrativo 2 1.000 2.000

Cadeiras administrativo 4 250 1.000

Sofá mezanino 1 2.500 2.500

Estantes e móveis de exposição 5 3.000 15.000

Estantes estoque 5 500 2.500

Mesa para atendimento 1 1.500 1.500

Cadeiras para atendimento 3 250 750

Balcão para o café 1 2.000 2.000

Sofá café 2 2.000 4.000

Mesa de centro 1 1.200 1.200

Balcão caixa e estoque 2 2.000 4.000

Cadeira caixa e estoque 2 250 500

Lustres 2 1.800 3.600

Veículos Automóvel para entrega 1 35.000 35.000

Construções Reforma e decoração do ambiente 1 100.000 100.000

223.450

Móveis e Utensílios

Total

Tabela 11 - Investimentos em Ativo Imobilizado

Máquinas e Equipamentos
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6.3. CUSTOS E DESPESAS 

 

 

A Tabela 13 abaixo demonstra os custos da base humana da empresa, 

divididas nas áreas administrativa e comercial. 

 

 

 

Os custos e despesas são divididos em fixos e variáveis, sendo que os fixos 

não variam de acordo com as vendas e os variáveis variam de acordo com as vendas. 

Para os custos fixos foram projetados aumentos de 7% ao ano, conforme 

Tabela 14 a seguir. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Presentes 600.000 660.000 726.000 834.900 960.135 1.104.155 1.324.986
Objetos e Móveis Decorativos 480.000 528.000 580.800 667.920 768.108 883.324 1.059.989
Produtos Exclusivos 360.000 396.000 435.600 500.940 576.081 662.493 794.992

Total 1.440.000 1.584.000 1.742.400 2.003.760 2.304.324 2.649.973 3.179.967

Linha de Produtos
Valores por Período (R$/Ano)

Tabela 12 - Receita de vendas

Área Base Humana Nº de Func.
Salário Médio 
R$/Mês/Func.

Benefícios 
R$/Mês/Func.

Subtotal 
(R$/Mês)

IMPOSTO FGTS 
(R$/Mês)

Total

Sócios-gerentes 2 6.000 800 13.600 1.088 14.688
Estoquista 1 800 570 1.370 110 1.480
Copeira 1 800 570 1.370 110 1.480
Segurança 1 1.200 570 1.770 142 1.912
Manobrista 1 800 570 1.370 110 1.480
Vendedores 3 1.500 570 6.210 497 6.707
Operador de caixa 1 1.000 570 1.570 126 1.696

Admistrativa

Comercial

Tabela 13 – Relação da Base Humana da Regali Batel
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Para as projeções dos custos variáveis, estimou-se os custos dos produtos 

pelo seu mark up, ou seja, pela margem que a empresa colocou sobre cada linha de 

produtos. Para os presentes o mark up foi de 210%, para os objetos e móveis 

decorativos foi de 220% e para os produtos exclusivos foi de 240%.  

Os demais custos variáveis foram estimados da seguinte forma: o custo da 

embalagem representa 1% do valor da venda, o frete 2% do valor da venda, a 

comissão representa 1,5% do faturamento para vendas acima de R$ 50.000,00 por 

mês, para os devedores duvidosos estimou-se um custo de 2% sobre o faturamento. 

O custo da administradora de cartões foi calculado considerando que 80% das vendas 

serão feitas com cartão de crédito e débito e será pago o valor de 3% sobre as vendas 

para as operadoras de cartão. A Tabela 15 abaixo demonstra as Despesas/Custos 

variáveis. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Pessoal 21.038 22.511 24.086 25.772 27.577 29.507 31.572
Aluguel 12.000 12.840 13.739 14.701 15.730 16.831 18.009
Água/Luz/Telefone 1.500 1.605 1.717 1.838 1.966 2.104 2.251
Material de expediente/escritório 1.000 1.070 1.145 1.225 1.311 1.403 1.501
Honorários contábeis 800 856 916 980 1.049 1.122 1.201
Segurança e vigilância 100 107 114 123 131 140 150
Depreciação 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394
Combustível 1.000 1.070 1.145 1.225 1.311 1.403 1.501
Seguro predial 500 535 572 613 655 701 750
Manutenção em geral 500 535 572 613 655 701 750
Pessoal 8.402 8.990 9.619 10.293 11.013 11.784 12.609
Despesas de viagem 80.000 85.600 91.592 98.003 104.864 112.204 120.058
Propaganda 90.000 60.000 64.200 68.694 73.503 78.648 84.153
Análise de crédito 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

221.034 199.913 213.613 228.272 243.958 260.741 278.699

Tabela 14 - Despesas/Custos Fixos

Administrativa

Total

Valores por Período (R$/Ano)
ItemÁrea

Comercial

1 2 3 4 5 6 7

Produto 653.896 719.286 791.214 909.896 1.046.381 1.203.338 1.444.006
Embalagem 6.539 7.193 7.912 9.099 10.464 12.033 14.440
Frete 13.078 14.386 15.824 18.198 20.928 24.067 28.880
Comissão vendedores 12.600 14.760 17.136 21.056 25.565 30.750 38.700
Devedores duvidosos 28.800 31.680 34.848 40.075 46.086 52.999 63.599
Impostos 121.680 143.035 158.907 201.178 233.428 273.477 363.152

Comissão de administradora 
de Cartão de crédito

34.560 38.016 41.818 48.090 55.304 63.599 76.319

Total 871.153 968.355 1.067.659 1.247.593 1.438.155 1.660.264 2.029.096

Valores por Período (R$/Ano)
Item

Tabela 15 - Despesas/Custos Variáveis
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6.4. FLUXO DE CAIXA E DRE 

 

 

6.4.1. Fluxo de Caixa 

 

 

O Fluxo de Caixa tem como objetivo projetar as entradas (receitas) e saídas 

(custos, despesas e investimentos) de recursos financeiros nos sete anos de projeção 

da empresa, assim como identificar se haverá escassez ou excedente de caixa 

durante os anos projetados. Demonstra o investimento inicial feito na abertura da 

empresa e as movimentações anuais de recursos. Para cálculos dos impostos, a 

empresa optou pela tributação pelo Simples Nacional devido ao faturamento ser 

inferior ao limite permitido, que é de 3,6 milhões anual.  

A partir do primeiro ano a empresa apresentou fluxo de caixa positivo, ou seja, 

com a entrada das receitas do período conseguiu honrar seus compromissos e ficou 

com saldo positivo. O mesmo se manteve para todos os anos da projeção. 

A Tabela 16 na sequência mostra o fluxo de caixa da Regali Batel. 

 

 

6.4.2. DRE 

 

 

Após avaliar as entradas e saídas da empresa foi elaborada a demonstração 

de resultados que apresenta a lucratividade alcançada nesses períodos. A 

Demonstração do Resultado demonstra se a empresa teve lucro ou prejuízo no 

período. A Regali Batel teve lucro já a partir do seu primeiro ano. 

A Tabela 17 a seguir contém a Demonstração de Resultados. 
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-                       1 2 3 4 5 6 7

Receitas 1.440.000R$     1.584.000R$      1.742.400R$    2.003.760R$     2.304.324R$        2.649.973R$     3.179.967R$     
Receita aplicação financeira -R$                15.570R$           35.817R$         59.739R$          88.740R$             124.646R$        168.542R$        
Impostos simples nacional (121.680)R$       (143.035)R$       (158.907)R$      (201.178)R$       (233.428)R$          (273.477)R$       (363.152)R$       
Receita Líquida 1.318.320R$     1.456.535R$      1.619.310R$    1.862.322R$     2.159.636R$        2.501.142R$     2.985.357R$     
Despesas Fixas (218.640)R$       (197.519)R$       (211.219)R$      (225.878)R$       (241.564)R$          (258.347)R$       (276.306)R$       
Despesas Variáveis (749.473)R$       (825.320)R$       (908.752)R$      (1.046.415)R$    (1.204.727)R$       (1.386.787)R$    (1.665.944)R$    

Despesas financeiras c/ empréstimos (72.157)R$         (72.157)R$         (72.157)R$        (72.157)R$         (72.157)R$            (72.157)R$         (72.157)R$         

EBITDA 278.050R$        361.538R$         427.181R$       517.871R$        641.187R$           783.850R$        970.950R$        
Depreciação e Amortização (2.394)R$           (2.394)R$           (2.394)R$          (2.394)R$           (2.394)R$              (2.394)R$           (2.394)R$           
Lucro Operacional 275.656R$        359.145R$         424.787R$       515.477R$        638.793R$           781.457R$        968.556R$        
Depreciação e Amortização 2.394R$            2.394R$             2.394R$           2.394R$            2.394R$               2.394R$            2.394R$            
Fluxo de Caixa Operacional (573.450)R$          278.050R$        361.538R$         427.181R$       517.871R$        641.187R$           783.850R$        970.950R$        
Investimento inicial (523.450)R$          
Investimento Capital de Giro (50.000)R$            

Fluxo de Caixa Acum. (573.450)R$          278.050R$        639.588R$         1.066.769R$    1.584.640R$     2.225.827R$        3.009.677R$     3.980.627R$     

Contas
Valores por Período (R$/Ano)

Tabela 16 - Fluxo de Caixa
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1 2 3 4 5 6 7

Receita de Vendas 1.440.000 1.584.000 1.742.400 2.003.760 2.304.324 2.649.973 3.179.967 
Receita de aplicação financeira -            15.570      35.817      59.739      88.740      124.646    168.542    
Impostos simples nacional 121.680-    143.035-    158.907-    201.178-    233.428-    273.477-    363.152-    
Custo Merc. Vendida (CMV) 653.896-    719.286-    791.214-    909.896-    1.046.381- 1.203.338- 1.444.006- 

Lucro Bruto 664.424    737.249    828.096    952.425    1.113.255 1.297.804 1.541.351 

Despesas de Vendas 179.038-    158.842-    173.826-    196.114-    221.385-    250.063-    291.651-    
Despesas Administrativas 40.832-      43.522-      46.401-      49.482-      52.778-      56.305-      60.079-      
Despesas comerciais 96.741-      103.583-    110.924-    119.195-    128.141-    137.822-    148.908-    
Despesas financeiras c/ empréstimos 72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      

Lucro Antes do IR (LAIR) 275.656    359.145    424.787    515.477    638.793    781.457    968.556    

Imposto de Renda (IRPJ/CSLL) -            -            -            -            -            -            -            

Lucro do Exercício 275.656    359.145    424.787    515.477    638.793    781.457    968.556    

Lucro Acumulado Anterior 275.656    634.800    1.059.588 1.575.065 2.213.858 2.995.314 

Lucro Acumulado da Empresa 275.656    634.800    1.059.588 1.575.065 2.213.858 2.995.314 3.963.870 

Tabela 17 - Demonstração de Resultado

Valores por Período (R$/Ano)
Contas
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6.5. INDICADORES FINANCEIROS 

 

 

Foram analisados os principais indicadores para avaliar a viabilidade do 

projeto. Os seguintes indicadores Pay Back, VPL e TIR são os mais utilizados no 

mercado financeiro. A seguir encontram-se os indicadores da Regali Batel. 

Pay Back: mostra o tempo de retorno do valor investido para abertura da 

empresa. O pay back da Regali Batel é de 1,82 anos 

VPL – Valor Presente Líquido: traz a valor presente os saldos de caixa ao final 

de cada ano. O VPL da Regali Batel é de R$ 1.541.359,21 

TIR – Taxa Interna de Retorno: é a taxa que indica o percentual de retorno do 

capital investido. A TIR da Regali Batel é de 66,31%. 

 

 

6.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 

Foi projetada a análise de sensibilidade da empresa considerando-se dois 

cenários, um otimista e um pessimista. 

 

 

6.6.1. Cenário Pessimista 

 

 

Considerou-se uma redução de 10% nas vendas, aumento de 5% nas 

despesas variáveis e fixas e aumento de 5% no investimento.  

Apesar da redução das receitas e o aumento dos custos fixos e variáveis a 

DRE continua apresentando lucro já a partir do primeiro ano.  

A Tabela 18 a seguir apresenta o Demonstrativo de Resultado do cenário 

pessimista. 
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6.6.2. Cenário Otimista 

 

 

No cenário otimista, considerou-se um aumento de 10% nas vendas, redução 

de 5% nas despesas variáveis e fixas e redução de 5% no investimento.  

A Tabela 19 abaixo apresenta a Demonstração de Resultados do cenário 

otimista. 

 

1 2 3 4 5 6 7
Receita de Vendas 1.296.000 1.425.600 1.568.160 1.803.384 2.073.892 2.384.975 2.861.970 
Imposto sobre Vendas 109.512-    128.732-    143.016-    181.060-    210.085-    246.129-    326.837-    
Custo Merc. Vendida (CMV) 588.506-    712.093-    767.478-    882.600-    1.014.989- 1.167.238- 1.400.685- 

Lucro Bruto 597.982    584.775    657.666    739.725    848.817    971.608    1.134.448 

Despesas de Vendas 187.990-    166.784-    182.517-    205.919-    232.455-    262.566-    306.234-    
Despesas Administrativas 42.873-      45.699-      48.721-      51.956-      55.417-      59.120-      63.083-      
Despesas comerciais 101.578-    108.762-    116.470-    125.155-    134.548-    144.713-    156.353-    
Despesas financeiras c/ empréstimos 72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      

Lucro Antes do IR (LAIR) 193.383    191.374    237.800    284.537    354.240    433.051    536.621    

Imposto de Renda (IRPJ/CSLL) -            -            -            -            -            -            -            

Lucro do Exercício 193.383    191.374    237.800    284.537    354.240    433.051    536.621    

Lucro Acumulado Anterior 193.383    384.756    622.557    907.093    1.261.333 1.694.385 

Lucro Acumulado da Empresa 193.383    384.756    622.557    907.093    1.261.333 1.694.385 2.231.006 

Tabela 18 - Demonstração de Resultado - Cenário Pessim ista

Contas
Valores por Período (R$/Ano)
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Com o incremento na receita e a redução nas despesas houve um aumento 

no lucro de 23% no primeiro ano. 

  

1 2 3 4 5 6 7
Receita de Vendas 1.584.000 1.742.400 1.916.640 2.204.136 2.534.756 2.914.970 3.497.964 
Imposto sobre Vendas 133.848-    157.339-    174.798-    221.295-    256.771-    246.129-    326.837-    
Custo Merc. Vendida (CMV) 719.286-    726.479-    814.951-    937.193-    1.077.772- 1.239.438- 1.487.326- 

Lucro Bruto 730.866    858.583    926.892    1.045.647 1.200.213 1.429.402 1.683.801 

Despesas de Vendas 170.086-    150.900-    165.135-    186.308-    210.316-    237.560-    277.069-    
Despesas Administrativas 38.790-      41.346-      44.081-      47.008-      50.139-      53.490-      57.075-      
Despesas comerciais 91.904-      98.404-      105.377-    113.235-    121.734-    130.931-    141.462-    
Despesas financeiras c/ empréstimos 72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      72.157-      

Lucro Antes do IR (LAIR) 357.929    495.776    540.141    626.939    745.867    935.265    1.136.038 

Imposto de Renda (IRPJ/CSLL) -            -            -            -            -            -            -            

Lucro do Exercício 357.929    495.776    540.141    626.939    745.867    935.265    1.136.038 

Lucro Acumulado Anterior 357.929    853.704    1.393.845 2.020.784 2.766.651 3.701.915 

Lucro Acumulado da Empresa 357.929    853.704    1.393.845 2.020.784 2.766.651 3.701.915 4.837.953 

Tabela 19 - Demonstração de Resultado - Cenário Otimista 

Contas
Valores por Período (R$/Ano)
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7. CONCLUSÃO  

 

 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar um Plano de Negócios para 

abertura de uma loja de presentes e decoração sofisticada e diferenciada em Curitiba. 

A sede está localizada em um bairro que oferece oportunidade de crescimento devido 

a grande concentração do público alvo. 

Com base na análise de mercado realizada, foi identificado que a cidade de 

Curitiba está crescendo e se desenvolvendo de forma rápida, e ao longo dos últimos 

anos se consolidou como a cidade mais rica no sul do país e a 4ª a nível nacional. 

Curitiba é também a 3ª cidade brasileira com maior concentração de classes A e B, 

evidenciando um amplo mercado de luxo a ser explorado. 

O estudo da concorrência identificou a existência de poucas lojas com 

propostas similares a da Regali Batel e também serviu como base para identificarmos 

os principais nichos de mercado a serem explorados, o que demonstra grande 

oportunidade de negócio no segmento.  

O Plano Financeiro indica que o negócio é viável, visto que o VPL é maior do 

que 0, e o tempo de retorno sobre o investimento é de aproximadamente 2 anos, o 

que demonstra que a empresa não necessitará fazer longos subsídios financeiros 

para cobrir as despesas.  A Taxa Interna de Retorno da Regali Batel é de 66,31%, o 

que torna o investimento atrativo, visto que os projetos que possuem a maior TIR são 

os melhores. 

Sendo assim, pode-se verificar que o projeto possui viabilidade comercial e 

financeira, e que atenderá as necessidades dos clientes de maneira a tornar o negócio 

cada vez mais atrativo.  
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RESUMO 

 

 

Esse trabalho propõe a implantação da Gestão por Competências na empresa 

Regali Batel. Primeiramente será apresentada a evolução do termo Competências ao 

longo das últimas décadas e logo serão apresentados conceitos que inserem esse 

termo no ambiente empresarial. Da mesma forma que serão discutidas formas de se 

identificar e trabalhar as competências dos colaboradores da organização, com o 

objetivo de trazer resultados para a empresa e para o indivíduo.  

Em seguida serão propostas algumas ações para a empresa Regali Batel iniciar 

seu trabalho de Gestão por Competências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O termo Competências há muito tempo vem sendo usado de diversas formas 

para dizer que o indivíduo é capaz de algo, entretanto, nas últimas décadas ocupou 

grande espaço no ambiente empresarial, quando se identificou oportunidades de 

crescimento individual e empresarial se fossem trabalhadas a fundo as competências 

dessas duas esferas, indivíduo e empresa. 

Hoje as empresas buscam resultados positivos, espaço no mercado e 

crescimento sustentável. Os indivíduos, por sua, vez, buscam liberdade para 

gerenciar sua própria carreira, querem espaço para manifestar suas ideias e querem 

sucesso profissional. Um grande desafio, então, é alinhar todas as expectativas das 

empresas e indivíduos para que todos fiquem satisfeitos e obtenham resultados 

satisfatórios. 

Este texto tem por objetivo demonstrar como a Gestão por Competências 

pode ajudar a empresa a identificar grandes conhecimentos, habilidades e atitudes 

nas pessoas e transformá-los em força e trabalho com o objetivo de atingir resultados 

para ambos os lados. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1. CONCEITO DE GESTÃO POR COMPETENCIAS 

 

 

Ao se falar de gerenciamento de pessoas, a Gestão por Competências tem 

ocupado grande espaço nas organizações nas últimas décadas. Cada vez mais as 

empresas percebem a importância de gerir pessoas através de suas competências. E 

isso se deve muito às mudanças que vêm ocorrendo na forma de se gerenciar 

pessoas, mudanças essas que decorrem de mudanças comportamentais e ambientais 

maiores na sociedade.   

DUTRA, Joel Souza (2013:17) aponta as principais transformações na forma 

de gerir pessoas a partir da década de 1990: 

1. Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas: saímos de um 

perfil obediente e disciplinado para outro autônomo e empreendedor, o que exigiu uma 

nova cultura organizacional que apoie a iniciativa, a criatividade e a busca autônoma 

de resultados das pessoas. 

2. Deslocamento do foco da gestão de pessoas do controle para o 

desenvolvimento: saímos do modelo fordista e taylorista de administração onde as 

pessoas tinham postura passiva para um modelo de desenvolvimento mútuo entre a 

empresa e as pessoas. A pessoa é gestora de sua carreira.  

3. Maior relevância das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa: o 

comprometimento das pessoas das pessoas de forma integral (incluindo criatividade, 

intuição, capacidade de interpretar o contexto e agir sobre ele gera vantagens 

competitivas.  

Antes da década de 90, porém, já se falava de competência, ainda de forma 

mais simples. Segundo CARBONE, et.al., (2009:42) a partir da década de 70 o 

interesse pelo termo competência foi incorporado à linguagem organizacional e a 

frequente utilização do termo na gestão organizacional fez com que o mesmo 

adquirisse variadas conotações, sendo que duas grandes correntes de destacam: a 

americana e a francesa. A primeira entende competência como um estoque de 

qualificações (conhecimentos, habilidade e atitudes) que credencia a pessoa a 

exercer determinado trabalho. A segunda associa a competência não a um conjunto 
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de qualificações do indivíduo, mas sim às realizações da pessoa em determinado 

contexto, ou seja, aquilo que ela produz e realiza no trabalho. 

Ainda para CARBONE, et al., (2009:43), a definição mais adequada para 

competência junta as duas concepções acima citadas, adotando-se uma perspectiva 

integradora. A competência, então é entendida não somente como um conjunto de 

habilidade e atitudes necessários para exercer determinada atividade, mas também 

como o desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto, em termos de 

comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e aplicação de 

conhecimentos, habilidade e atitudes no trabalho. 

DUTRA, Joel Souza (2013:22) também apresenta uma definição moderna e 

adequada à realidade empresarial atual, afirmando que a base do conceito de 

competências é o deslocamento do foco que estava sobre o estoque de 

conhecimentos e habilidades para a forma como a pessoa mobiliza seu estoque e 

repertorio de conhecimentos e habilidades em determinado contexto, de modo a 

agregar valor para o meio no qual se inseria. 

Pode-se dizer, então, que as pessoas possuem competências diferentes, pois 

o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de cada indivíduo são diferentes, 

assim como a forma com que ele as coloca em prática. E como consequência, os 

resultados que cada indivíduo traz para a organização na qual trabalha também não 

serão os mesmos. Não se deve esperar que duas pessoas tragam exatamente os 

mesmos resultados para a empresa, não seria inteligente por parte da empresa fazer 

isso, pois muitas competências podem ser sub aproveitadas quando se tenta 

engessar os resultados. 

 PIERRY, Felipe (2006:19) reafirma essa posição quando fala que não 

podemos buscar competências individuais baseadas apenas uma visão genérica da 

organização e seus objetivos organizacionais, é necessário que sejam identificadas 

as competências que cada indivíduo possui para desenvolvimento de determinada 

tarefa e desenvolver as competências necessárias para a maximização de seu 

desempenho. Torná-lo melhor e mais ajustado às necessidades da organização por 

meio de treinamento e do desenvolvimento de suas potencialidades. 

Um indivíduo pode ser muito competente em determinada função dentro da 

organização, mas quando colocado em outra função o resultado pode ser desastroso. 

Ele tinha o conhecimento, habilidades e atitudes necessários para a função anterior e 

conseguia aplicar tudo isso de forma brilhante, mas na nova função são necessários 
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novos conhecimentos, habilidade e atitudes e será exigida nova postura, conduta, 

personalidade que ele pode não ter. Por isso as empresas precisam estar muito 

atentas aos seus colaboradores e ter bem definidas quais as competências 

necessárias para cada função, para não correr o risco de perder um ótimo colaborador 

em uma função e ganhar um péssimo na nova função. 

PIERRY, Felipe (2006:20) complementa dizendo que o indivíduo poderia estar 

bem ajustado em determinado cargo, mas quando promovido ou transferido para outra 

função pode perder esses ajustamento porque a organização não determinou quais 

as competências necessárias nessa nova atividade ou lhe atribuiu um grau de 

complexidade para o qual ele não estava preparado, ou, ainda, a organização não 

teve a preocupação de desenvolver as competências necessárias para novas 

funções. 

 

 

1.1. Competências Organizacionais e Individuais 

 

 

 Tanto a organização quanto as pessoas que lá trabalham possuem suas 

competências. O grade desafio é alinhar as competências da organização com as de 

seus colaboradores para gerar resultados satisfatórios para os ambos os lados. 

DUTRA, Joel Souza (2013: 23) afirma que as competências da organização 

decorrem da gênese e do processo de desenvolvimento da organização e são 

concretizadas em seu patrimônio de conhecimentos, que estabelece as vantagens 

competitivas da organização no contexto em que se insere. Para GREEN, Paul C. 

(1999), competência individual é uma descrição escrita de hábitos de trabalhos 

mensuráveis e habilidades pessoais utilizados para alcançar um objetivo de trabalho. 

DUTRA, Joel Souza (2013: 23) ainda afirma que ao colocarmos a organização 

e as pessoas lado a lado, podemos verificar um processo contínuo de troca de 

competências. A organização transfere seu patrimônio para as pessoas, 

enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais ou 

pessoais. E as pessoas, ao colocarem em pratica o patrimônio de conhecimentos da 

organização, concretizam as competências organizacionais e fazem sua adequação 

ao contexto. A agregação de valor das pessoas é sua contribuição efetiva a patrimônio 
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de conhecimentos da organização, permitindo-lhe manter suas vantagens 

competitivas no tempo. 

CARVALHO, et al., (2008:44) reafirma dizendo que as pessoas originam ativos 

intangíveis para a organização onde trabalham, na medida em que, por meio da sua 

capacidade de processar informação e gerar conhecimento, definem um modelo 

gerencial, sistemas manuais, atitudes, relações com clientes e fornecedores, e dessa 

maneira agregam valor às empresas, tornando-as mais competitivas. 

 

 

1.1. Tipos de Competência Individuais 

 

 

 As competências individuais podem ser divididas em três tipos, de acordo com 

PIERRY, Felipe (2006:33). 

1. Competências Técnicas: é a capacitação técnica, o conhecimento técnico 

do indivíduo, a quantidade de informação que ele consegue amealhar em sua carreira. 

Pode advir da forma acadêmica (cursos profissionais, profissionalizantes, livres, de 

graduação, etc.) ou da forma não acadêmica (informação obtida por outros meios, 

como mídia, internet, etc.) 

2. Competências Emocionais ou Afetivas: é, em suma, a capacidade para se 

adaptar às mudanças impostas pela organização e lidar satisfatoriamente com as 

adversidades encontradas nas alterações de grau de complexidade e 

responsabilidade nas funções propostas. As competências emocionais tornam o 

indivíduo mais “preparado” para diversas decisões de condutas em diferentes 

oportunidades. 

3. Competências Racionais ou Intelectuais: são traços ou características que 

podem ser desenvolvidas mais facilmente. Como competências racionais temos: 

capacidade para visualizar objetivos e metas, raciocínio lógico dedutivo e indutivo, 

nível intelectual (capacidade para solucionar problemas), visão de conjunto das 

situações, diretividade, produtividade, ritmo de trabalho. 
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2. RECRUTAMENTO E SELAÇÃO BASEADOS NA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

 

 Analisando os conceitos de competência e entendendo que as organizações e 

as pessoas precisam ter suas competências alinhadas para se atingir os objetivos de 

ambas as partes, é fundamental que sejam analisadas e consideradas o maior número 

de competências possível no indivíduo quando ele se candidata para ser colaborador 

de uma organização. O processo de recrutamento e seleção de pessoal baseado na 

gestão por competências tende a trazer resultados mais assertivos e satisfatórios para 

a empresa e para as pessoas. 

 De acordo com PIERRY, Felipe (2006:44), podemos escalar as competências 

em dois grupos:  

1. Competências Fundamentais: são aquelas básicas para a realização de 

determinada tarefa em um determinado espaço de responsabilidade e grau de 

complexidade, são as competências sem as quais é impossível ou muito difícil o 

indivíduo exercer as tarefas propostas. 

2. Competências Acessórias: são aquelas que, embora não sejam 

fundamentais para a execução de determinada atividades, poderão complementar o 

desempenho do indivíduo nessas atividades, ou seja, permitem ao indivíduo ir além 

em seu espaço de responsabilidade e estar pronto para enfrentar maior grau de 

complexidade. 

No processo de seleção de pessoas, devem ser observadas as competências 

necessárias para determinada função e as competências fundamentais e acessórias 

que o indivíduo possui, a fim de se analisar se a pessoa é adequada para a função ou 

não. 

PIERRY, Felipe (2006:51) aponta três instrumentos para se identificar as 

competências individuais: 

1. Descrição de Cargo ou Descrição de Função: nessa descrição são listadas 

todas as atividades/funções desenvolvidas por determinado grupo profissional dentro 

da organização. Fornece uma visão mais genérica. 

2. Levantamento de necessidades de desenvolvimento ou Necessidade de 

estudo: visa identificar as necessidades de aprendizagem que os indivíduos possuem 

e orientar o departamento especifico em suas atividades, propondo meios de melhorar 

a performance dos indivíduos em determinado momento ou instancia. 
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3. Avaliação de desempenho: realizada por meio de entrevistas com o 

supervisor imediato, comparando-se o esperado diante do encontrado no 

desempenho do indivíduo. 

 

 

3. PROPOSTA DE GESTÃO POR COMPETENCIAS PARA A REGALI BATEL 

 

 

 A empresa Regali Batel apresenta o seguinte quadro de colaboradores, 

conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Relação da Base Humana da Regali Batel 

CARGOS QUANTIDADE 

- Sócios-proprietários 3 

- Sócios-gerentes 2 

- Vendedores 3 

- Estoquista 1 

- Operador de caixa 1 

- Copeira 1 

- Segurança 1 

- Manobrista 1 

 

 Percebe-se que, mesmo com pequena quantidade de colaboradores, há 

considerável quantidade de funções, sendo oito considerando-se os sócios-

proprietários. Essa diversidade traz competências diversas para a empresa e exige 

que seja feito um trabalho atento e bem estruturado de seleção de pessoas e 

acompanhamento posterior, a fim de que as competências dos indivíduos sejam 

melhor aproveitadas e se encaixem com as competências da organização. 

 Para auxiliar no processo de recrutamento e seleção dos colaboradores, será 

feita a descrição dos cargos e enumeradas competências fundamentais necessárias 

para cada função. Abaixo segue proposta de descrição de cargos e as competências 

fundamentais para cada função. 

• Sócios-Proprietários: Está na sociedade compartilhando despesas, custos 

e gastos, e recebe participação dos lucros. Competências fundamentais 

necessárias: visão global, capacidade de análise e solução de problemas, 

equilibrado emocionalmente para lidar com situações difíceis e inesperadas. 
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• Sócio-Gerente (Marketing/Vendas): Tem as mesmas funções dos sócios-

proprietários acrescidas da responsabilidade pelas áreas de marketing e 

vendas da loja. As atividades compreendem prospecção de clientes, 

divulgação do produto, acompanhamento do mercado, desenvolvimento de 

estratégias de vendas, liderança e gestão da equipe de vendas. 

Competências fundamentais necessárias: visão global, capacidade de 

análise e solução de problemas, equilibrado emocionalmente para lidar com 

situações difíceis e inesperadas, gostar de lidar com pessoas, conhecer o 

mercado da empresa. 

• Sócio-Gerente (Administrativo): Tem as mesmas funções dos sócios-

proprietários acrescidas da responsabilidade pela área administrativa. As 

atividades compreendem a gestão financeira da loja, elaboração de 

relatórios de controle, levantamento de informações e acompanhamento do 

trabalho da contabilidade, compra de mercadorias, gestão do estoque e 

gestão logística. Competências fundamentais necessárias: visão global, 

capacidade de análise e solução de problemas, equilibrado 

emocionalmente para lidar com situações difíceis e inesperadas, 

conhecimento em gestão financeira empresarial, conhecimentos básicos de 

contabilidade, ser organizado. 

• Vendedores: controle dos produtos dispostos na loja, organização da loja, 

recepção e identificação das necessidades dos clientes, e efetivação da 

venda. Competências fundamentais necessárias: ter experiência com 

vendas, conhecer o mercado da empresa, ter conhecimentos básicos em 

decoração, gostar de lidar com pessoas. 

• Estoquista: Responsável pelo recebimento e registro das mercadorias no 

sistema, controle e acompanhamento do estoque, disponibilização dos 

produtos solicitados pelos vendedores e embalagem dos produtos para 

presentes. Competências fundamentais necessárias: ser organizado, ter 

conhecimentos básicos de informática 

• Operador de Caixa: Responsável pela emissão de notas fiscais, 

recebimento das vendas, fechamento diário do caixa, encaminhamento dos 

recursos recebidos para o Gerente Administrativo. Competências 

fundamentais necessárias: ser organizado, ter conhecimentos básicos de 
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informática e conhecimentos básicos de finanças, gostar de lidar com 

pessoas. 

• Copeira: Responsável pela higiene e limpeza da loja, organizar e servir as 

bebidas e souveniers aos clientes. Competências fundamentais 

necessárias: ser organizado, ter boa apresentação, gostar de lidar com 

pessoas. 

• Segurança: Responsável pela segurança dos clientes e colaboradores 

dentro da loja, além da segurança patrimonial. Competências fundamentais 

necessárias: ser atento e ágil. 

• Manobrista: Responsável por estacionar e zelar pelos automóveis dos 

clientes, e pela liberação de entrada dos automóveis dos fornecedores. 

Competências fundamentais necessárias: ter carteira de motorista, ser 

atento. 

 

Para o processo seletivo, a descrição de cargos ajuda muito a identificar as 

competências com candidatos. Mas é necessário também que a empresa ocupe-se 

em avaliar periodicamente seus colaboradores a fim de identificar novas 

competências a serem exploradas ou até mesmo identificar se algum colaborador não 

está desempenhando sua função da maneira adequada por não ter perfil e 

competências para a função. Para isso serão aplicadas avaliações de desempenho a 

cada seis meses, nas quais os supervisores avaliarão o colaborador e ele mesmo fará 

uma auto avaliação. 

Como incentivo para os colaboradores buscarem melhorar cada vez mais, a 

empresa implantará um programa de benefícios como reconhecimento de bons 

desempenhos. Os vendedores receberão um bônus no final do mês caso atinjam um 

percentual acima de meta de vendas proposta. Para todos os colaboradores, no final 

de cada semestre será oferecido um bônus correspondente a 50% do valor do salário 

para os colaboradores que receberem boas avaliações dos clientes com notas acima 

de 90% de satisfação. 

Essas são algumas maneiras de aproveitar as competências dos colaboradores 

para trazer resultados para eles mesmos e para a empresa. Colaboradores exercendo 

sua função útil o mais próximo da excelência, clientes satisfeitos e empresa sendo 

reconhecida por isso no mercado, certamente trará bons negócios e resultados 

positivos para todos os lados.  
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CONCLUSÃO 

 

No trabalho apresentado procurou-se mostrar como a Gestão por 

Competências está ocupando um espaço cada vez maior na organizações e como ela 

pode ser utilizada para trazer benefícios para as pessoas e as empresas. Com a 

evolução da comunicação e a velocidade com que as informações caminham, é 

imprescindível que se tenha um modelo de gestão que trabalhe com as pessoas de 

maneira mais personalizada, que leve em consideração características pessoais e de 

personalizada que podem contribuir para a função. 

Hoje não há mais espaço para o modelo de gestão de pessoas engessado, que 

não acompanha a evolução das informações, do comportamento humano, da 

sociedade e do próprio mercado em que a empresa está inserido. Pessoas diferentes, 

com crenças, atitudes, condutas e pensamentos diferentes, certamente trarão 

resultados diferentes para a organização, e nem sempre se adaptarão à empresa. 

Um grande desafio hoje para as empresas é acompanhar essa evolução 

levando em conta as características pessoais e profissionais únicas do indivíduo, para 

que ele traga para a empresa competências que se alinhem às competências da 

empresa, para que juntos, tragam resultados satisfatórios para a o indivíduo, a 

empresa e a sociedade. Dessa forma todos crescem. 
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