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RESUMO 

 

O e-commerce de óculos proposto agrega conceitos de qualidade, conveniência e 

preços acessíveis. Este trabalho de conclusão de Curso visa à abordagem de 

conteúdos teóricos, sobre a origem do marketing, marketing digital, comércio 

eletrônico, cadeia de valores e administração financeira, de autores já consagrados, 

e propor ações práticas condizentes com a teoria, elaborando um plano de negócio 

para a venda de óculos no varejo, pela internet. Este projeto está caracterizado 

como uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, aproximando o pesquisador ou leitor 

do ambiente natural em que os fatos ocorrem. Constatou-se que a abertura do e-

commerce de óculos no varejo engloba a excelência, no que diz respeito a 

adequada aplicação de conceitos básicos do marketing (definição do mix de 

marketing); estudo da cadeia de valores da empresa (atividades que serão 

desempenhadas e controladas, desde as relações com fornecedores, ciclos de 

produção e de venda, até a distribuição final); e conhecimento dos índices de 

viabilidade econômico-financeiro (indicadores de viabilidade, como lucratividade, 

rentabilidade, prazo de retorno do investimento e ponto de equilíbrio). Conclui-se 

que esse trabalho estimula o desenvolvimento de novas investigações, 

principalmente de cunho empírico, abarcando ações práticas em outras áreas da 

gestão empresarial, como Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, entre 

ouras. 

 

Palavras chaves: E-commerce. Marketing Digital. Administração Financeira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

The e-commerce proposed glasses adds concepts of quality, convenience and 

affordability. This work completed course aims to address theoretical concepts on the 

origin of marketing, digital marketing, e-commerce, value chain and financial 

management, the authors have established, and propose practical actions consistent 

with the theory, developing a business plan for selling glasses in retail, the internet. 

This project is characterized as a literature and qualitative research, approaching the 

researcher or reader of the natural environment in which the events occur. It was 

found that the opening of e-commerce glasses retail encompasses excellence, 

regarding the proper application of basic marketing concepts (definition of the 

marketing mix); study of the company's value chain (activities to be performed and 

controlled, from relations with suppliers, production and sales cycles to final 

distribution); and knowledge of economic and financial viability indices (feasibility 

indicators such as profitability, profitability, return on investment period and 

breakeven point). It is concluded that this work encourages the development of 

further research especially of empirical nature, covering practical actions in other 

areas of business management, such as Human Resources, Information Technology, 

among ouras. 

 

Key words: E-commerce. Digital marketing. Financial management. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O plano de negócio é tratado como um instrumento ideal para retratar o 

mercado estudado, produtos específicos, as atitudes do empreendedor, o que acaba 

propiciando maior segurança para quem deseja iniciar uma empresa, dando maiores 

condições de êxito e inovações para o negócio. Mais especificamente, o plano de 

negócio orienta na busca de informações detalhadas de determinado ramo, produtos 

e serviços, clientes, concorrentes, fornecedores, pontos fortes e fracos do negócio, 

contribuindo para a identificação ou não da viabilidade de sua ideia e para a gestão 

da empresa (SEBRAE NACIONAL, 2016). 

 No mercado de óculos escuros, o consumidor se depara com uma vasta 

oferta de marcas, tamanhos, lentes e preços. Pode-se citar algumas marcas 

conhecidas: Ray-Ban; Oakley; Prada; Chanel; Versace, etc. Mas o que não se sabe 

é que todos os óculos dessas marcas são fabricados por uma única empresa, a 

italiana Luxottica, desconhecida por muitas pessoas, mas a protagonista desse 

mercado (BBC MUNDO, 2016). 

 A revista Forbes (2016) relata que 80% das marcas de luxo do mercado 

mundial de óculos de sol, que movimenta cerca de US$ 28 bilhões ao ano, é da 

firma italiana. A Luxottica não só é dona de marcas como Ray-Ban e Oakley, mas 

também tem licença para produzir óculos de marcas renomadas no mundo da moda 

(BBC MUNDO, 2016). 

 Além da Luxottica, ainda existe outras empresas no mercado como Safilo 

(que produz a Gucci, Dior, Hugo Boss, e Carrerra), Marchon (Nike e Lacoste), e 

Marcolin (Mount Blanc, Guess, e Diesel). A verdade é que o mercado é dominado 

por uma minoria e a falta de competição acaba prejudicando o consumidor, que 

precisa pagar centenas de dólares por óculos de sol (BBC MUNDO, 2016). 

O custo de fabricar um óculos varia de US$ 25 a US$ 50,00, que acaba sendo 

vendido por centenas de dólares, ao ser agregado o design e o nome da marca. No 

momento é a Luxottica que fixa os preços de marcas conhecidas. Ainda falta 

competição (BBC MUNDO, 2016).  

Esse segmento é um dos mais expressivos do comércio eletrônico, 

representando 20% das vendas. Apesar de vir crescendo ano a ano, a e-bit (2014) 

diz que essa mesma categoria liderou o ranking de intenção de trocas e devoluções,  
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o que é um desafio para as empresas desse segmento. Até existe tecnologias, como 

as que permitem que o cliente prove óculos digitalmente, diminuindo a possibilidade 

de rejeição do produto, ao chegar em sua residência, além controles de qualidade, 

mas ainda é preciso trabalhar muito a cultura de compra de produtos da moda pela 

internet. 

 O objetivo deste trabalho é abranger os principais desafios de um plano de 

negócio para a comercialização de óculos de sol pela internet. E assim, 

posteriormente, viabilizar a empresa. 

 Observa-se que o Empreendedorismo está a cada dia crescendo mais no 

Brasil, seja por uma nova oportunidade de negócio, seja por necessidade de 

sobrevivência do empreendedor. Muitos dos empreendedores se lançam no 

mercado sem nenhum conhecimento prévio ou planejamento do que será o seu 

negócio, quais serão os produtos ofertados, para quem oferecer, projeção de 

faturamento, de custos, dos índices de rentabilidade e lucratividade, do prazo de 

retorno do que foi investido, do ponto de equilíbrio das contas, ou seja, abrem o 

negócio e correm o risco de fechar em pouco tempo, por não saber se o negócio é 

viável ou não. Esse tema é relevante porque visa alertar sobre a importância de 

realizar um plano antes da abertura de um negócio, evidenciando na prática 

algumas ferramentas e o aporte para um e-commerce de óculos de sol. 
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1 REVISÃO TEÓRICA 
 
1.1. MARKETING 

 

 Em inglês, market possui significado de “mercado”, e o marketing é o cálculo 

ou uso do mercado. O marketing pode ser compreendido como um conjunto de 

técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento de vendas. É a concepção 

política empresarial, onde a venda possui papel predominante. Porém, não é 

somente venda, pois, são aplicados conhecimentos avançados de prospecção de 

mercados e sondagem de opiniões (SIGNIFICADOS, 2016). 

 

1.2  CONCEITOS DE MARKETING 
 

Ao abordar marketing digital, tão fundamental para o comércio eletrônico, é 

imprescindível compreender a origem do marketing tradicional, bem como as suas 

principais ferramentas, até mesmo porque a sua aplicação segue naturalmente os 

princípios do marketing tradicional. O marketing digital está orientado para o 

planejamento de ações estratégicas que favorecem as atividades de comércio 

eletrônico (MARTINS, 2013). 

O Marketing consiste na criação e aplicação de um estudo organizado e 

estruturado de todo o processo que ocorre antes da decisão de compra do 

consumidor, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias com abordagens 

adequadas, frente ao mercado consumidor (MARTINS, 2013).  

 Para Solomon (2008),  

 

O campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o 
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 
para satisfazer necessidades e desejos”. [...]. (SOLOMON, 2008, p.27). 
 

O marketing deve esclarecer todas as características gerais do público alvo 

investigado (potenciais clientes), tais como: cultura, motivações, percepções, 

influências na decisão de compra, e o processo de aprendizagem para a utilização 

dos produtos ou serviços, contribuindo para as práticas organizacionais (MARTINS, 

2013). 

É fundamental no planejamento de marketing, segmentar o mercado, para 

que sejam oferecidos produtos específicos que satisfaçam as necessidades do 
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público alvo. Cita-se os principais tipos de segmentação: demográficas, geográficas, 

psicográficas, comportamental, fidelidade à marca e multivariada (MARTINS, 2013). 

São elas as responsáveis por dividir o mercado em pequenos grupos, e ao 

considerar a semelhança entre consumidores de um mesmo grupo, é possível que 

respondam de forma similar às estratégias criadas.  

 
O mercado compõe-se de um conjunto de indivíduos com características 
diversas. Para a empresa, segmentá-lo significa oferecer produtos 
específicos, que venham a satisfazê-los. São várias as maneiras de 
segmentar os mercados de consumo. Os principais tipos de segmentação 
utilizam-se das bases: demográfica, geográfica, psicográfica, 
comportamental, fidelidade à marca e multivariada. (HONORATO, 2004, 
p.154). 
 

Assim, de uma forma geral, as segmentações: 

 

 Geográfica: considera alguns aspectos como país, estado, cidade e 

região dos consumidores;  

 Demográfica: essa já considera fatores como idade, rendimento, sexo, 

tamanho da família, religião, escolaridade e ocupação; 

 Psicográfica: está orientada por aspectos como estilo de vida e 

personalidade; 

 Comportamental: classifica pessoas de acordo com a sua disposição 

para comprar, motivação e atitude diante do produto (MARTINS, 2013). 

 

Ressalta-se que a compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento de compra do consumidor pode ser considerado a chave do sucesso 

de qualquer estratégia de marketing de uma organização frente ao seu mercado de 

atuação. 

Ao falar de marketing, não se pode deixar de falar do mix ou compostos de 

marketing (também chamado de 4 P’s – produto, preço, praça e promoção). São 

consideradas ferramentas estratégicas que criam valor para os clientes e ajudam a 

alcançar as metas organizacionais que foram estipuladas (STEFFEN, 2009). 

A ilustração abaixo mostra algumas variáveis específicas para cada P: 
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Ilustração 1 – Composto de Marketing 

 

Fonte: Tuleski, 2009, p. 1. 

 

Portanto, as ações de marketing de uma organização devem contemplar os 4 

P’s, ou seja, deve ser definido os produtos, suas características gerais, embalagens, 

garantias, nome da marca, preço e condições de pagamento, estratégias de 

publicidade e propaganda, canais de distribuição e cobertura. 

 

1.3 MARKETING DIGITAL 
 
 

O marketing digital é oriundo da revolução da informação e tecnológica. 

Essas duas variáveis estão cada vez mais presentes no dia a dia de sujeitos e 

empresas, transformando a internet em principal mídia. Na internet realiza-se 

inúmeras operações financeiras em todo o mundo, compra-se passagens aéreas, 

reserva-se hospedagens, investe-se na bolsa de valores, adquire-se equipamentos 

eletrônicos, acessórios automotivos, calçados, roupas, alimentos, bebidas, softwares 

e uma infinita linha de produtos e serviços que são comercializados todos os dias 

pela internet (MARTINS, 2013). 

Cobra (2010) afirma que o marketing digital segue as mesmas linhas de 

pesquisa e desenvolvimento do marketing tradicional. Dessa forma, “os benefícios 
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da internet para o marketing podem ser vistos à luz dos quatros Ps (preço, ponto de  

distribuição, promoção e produto, modelo consolidado pelo marketing, que permite 

uma reflexão acerca da relação marketing x internet." (COBRA, 2010, p.342). 

O marketing digital é o modelo de negócio no qual a internet é utilizada como 

plataforma para a realização de diversas ações promocionais, como a divulgação de 

produtos, negócios, serviços e atributos de uma marca. Envolve dispositivos 

conectados à internet e suas funcionalidades para espalhar muitas mensagens de 

marketing (INTERNET INNOVATION, 2012). 

Entende-se que muitas: 

 

Empresas vêm utilizando o marketing digital nos negócios desde que a 
internet passou a ser considerada a maior fonte de informação em nível 
global. Trata-se de uma plataforma conveniente, acessível e que oferece 
oportunidades competitivas para negócios de todos os tamanhos. A 
modalidade, também chamada de marketing de internet, ainda se diferencia 
por seu conjunto ferramentas, que se referem muito mais do que a só 
navegação em si (INTERNET INNOVATION, 2012, p. 1). 
 

No próximo capítulo são abordados conceitos aplicados do marketing digital. 
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2 E-COMMERCE 
 

O E-commerce ou comércio eletrônico é um conceito aplicado a qualquer tipo 

de negócio ou transação comercial que envolve a transferência de informações por 

meio da internet (ASCENSÃO, 2016). 

 

2.1 DEFINIÇÕES E REFLEXÕES 
 
 
 O comércio eletrônico ganha cada vez mais destaque no cenário dos 

negócios. Não é difícil encontrar experiências documentadas por empresários que 

conseguiram destaque e vantagens para os seus negócios com essa modalidade. A 

Yahoo e o Google, por exemplo, são empresas que conseguiram muito sucesso no 

mundo virtual. Hoje, a internet chega a ser comparada ao surgimento do papel, que 

tornou-se indispensável para a propagação de conhecimentos em geral. O comércio 

eletrônico pode ser considerado uma espécie de segunda Revolução Industrial 

impulsionada pela globalização econômica, tecnológica e avanço das comunicações 

(NETO et al., 2010). 

Todos os anos surgem novas tecnologias, que disponibilizam novos meios 

para à comunicação, tornando-se assim ferramentas importantes para os atores 

sociais. Muitas delas são imprescindíveis: como o telégrafo, telefone, rádio, televisão, 

computador e Internet, ampliando o alcance da transmissão de informações 

(ROMANO et al., 2014; ROCHA, 2015).  

É uma época que se destaca pela produção e distribuição de informação de 

forma veloz, e a mídia digital destaca-se pela sua capacidade impressionante de 

gerar, manipular, distribuir e avaliar dados, tornando esse processo mais flexível 

(CAVALCANTI, 2008; ROCHA, 2015).  

Gomes elucida esse cenário: 

 

Durante todo o processo de socialização, o homem sempre buscou meios 
ou modos para expressar as suas necessidades, desejos, para transmitir e 
dialogar tais expressividades. A comunicação evolui na medida que 
encontra sinergia entre esses modos, meios e formas, fazendo também 
evoluir o conhecimento e introdução de novas tecnologias (GOMES, 2015, p. 
7). 

 

 Lembra-se que os indivíduos estão envolvidos significativamente com as 

redes sociais, essas que permeiam as suas relações profissionais, culturais, 
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educacionais, pessoais e sociais (ROCHA, 2015). Castells (1999), sociólogo 

espanhol, descreve que as sociedades estão estruturadas em uma oposição bipolar 

entre a rede e o ser. Nesse sentido, Santos (2012) complementa que surgem os 

novos gêneros digitais, que vão sendo aprimorados. São alguns deles: e-mail, fórum 

de discussão, weblog, chat, etc. 

 Destaca-se o Facebook 1  como uma plataforma que introduz uma nova 

maneira de se comunicar pela internet, disseminando conhecimentos múltiplos e 

diversificados (ROCHA, 2015). “É um espaço emergente da convergência dos meios 

de comunicação preexistentes, bem como das culturas colaborativas e audiências 

participativas” (SUED, 2010 apud ROCHA, 2015, p. 24). 

 Atualmente, além dos tradicionais sites (plataformas de comércio eletrônico 

que permitem a compra ou venda de produtos e serviços, e que realizam transações 

financeiras – por meio de débito, crédito e boletos), classificados, empresas de 

anúncios, menciona-se as redes sociais.  

Souza (2011) relata sobre as redes sociais: 

 

O comércio social não está relacionado apenas a motivar as pessoas a 
falarem sobre sua marca nas redes sociais, mas a incentivá-las a fazerem 
compras por meio do canal social, ou seja, o comércio social integra 
ambientes de venda (B2B ou B2C) a formatos de redes sociais (SOUZA, 
2011, p. 1).

2
 

 

O mais importante é dizer que as negociações através do meio digital não se 

resumem a comprar, vender e entregar o produto ao consumidor, mas a uma série 

de eventos que ocorrem antes e depois da compra, que traduz o comércio eletrônico 

como um meio de conhecer e interagir com o cliente (SOUZA, 2011). Nessa 

expectativa inicia-se o próximo capítulo. 

  

  
 
 
  

                                                 
1
 Maior rede social do mundo, atingindo a marca de 1 bilhão de usuários ativos. 

2
 B2B - comércio eletrônico entre empresas. B2C – comércio eletrônico entre empresas e 

consumidores. 
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3 CADEIA DE VALORES 
 

A cadeia de valores de uma organização pode ser entendida como as 

atividades realizadas desde as relações com fornecedores de matéria prima até a 

distribuição final. 

 

3.1 ABORDAGENS 
 

A administração da logística integrada (cadeia de valores) é a integração das 

funções de compra, planejamento, controle da produção (PCP), distribuição e fluxo 

de informações, visando superar às necessidades dos consumidores (FILHO, 2006; 

NADER, 2014). 

A logística integrada tem sua base em dois pilares centrais: 

 

[...] nível de serviço e custo total. O nível de serviço tem relação com a 
criação de valor de um produto e serviço para o consumidor. O custo total, 
com base no alcance e manutenção do nível de serviço desejado, deve ser 
o menor possível ao longo do processo definido (GUERREIRO; BIO; 
MENDEL, 2011, p. 76). 

 

 A administração logística engloba atividades de planejamento, gerenciamento, 

que têm a finalidade de acrescentar valor para todo o fluxo de materiais ou cadeia 

de valores. Reúnem atividades de ajustes da demanda mercadológica, redução de 

tempo de atendimento, qualidade total, redução de custos, desenvolvimento de 

novas tecnologias, estruturação de processos de manufatura, de acordo com as 

necessidades dos consumidores, para buscar a competitividade. O interessante é 

que diversas organizações já tratam todo esse processo como uma função 

efetivamente integrada de logística e não como atividades desmembradas. A 

logística integrada permeia a organização, o tratamento e o transporte de matérias 

primas, de produtos semiacabados ou acabados, com absoluta segurança, 

qualidade e respeitando a demanda do mercado (FILHO, 2006; NADER, 2014). “O 

objetivo da logística é incrementar a utilidade pela liberação do produto certo, nas 

condições, prazos, quantidades, locais, clientes e custos solicitados” (FILHO, 2006, 

p.20).  

Nader conclui que a logística integrada: 
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É um sistema logístico ou rede composta por instalações e informações, 
com atividades interligadas de transporte, estocagem, manuseio e 
comunicação. A essência da administração da logística integrada é buscar a 
eficiência do fluxo de produtos (NADER, 2014, p. 17). 

 

 Bowersox (2014) converge com esses pensamentos, explicando que a cadeia 

de suprimentos liga empresas participantes, formando uma unidade competitiva 

coordenada. O caminho inicia-se nas fontes de recursos materiais, passa pelo 

processo de manufatura e termina na distribuição aos varejistas, atacadistas, e 

clientes: 

Ilustração 2 – Cadeia de Suprimentos 

 

Fonte: NEI, 2011. 
 

 A administração financeira ganha importância na medida em que assegura a 

criação de valor para um negócio, assunto discutido a seguir. 
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4 ADMIISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

A administração financeira empresarial objetiva basicamente, estabelecer a 

eficiência no processo de captação de recursos e alocação de capital. A criação de 

valores é o seu objetivo máximo, fazendo com que os ganhos de investimentos 

sejam superiores aos custos de financiamento. De uma forma mais direta, é fazer 

com que os ativos sejam maiores que o custo total de seus passivos e patrimônio 

líquido (WILKER, 2013). 

Todas as atividades empresariais precisam ser avaliadas em termos 

econômicos e financeiros, afinal, os seus resultados são consequências de todas as 

decisões empresariais (WILKER, 2013). 

Finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos para 

maximizar o valor total de um negócio. A ideia é obter o maior lucro possível com o 

menor risco possível (GROPPELLI; NIKBAKT, 2006; RHEINHEIMER, 2016). 

As empresas demandam recursos para despesas operacionais, para novos 

investimentos, para expansão, para pesquisa, e para tantas outras atividades. O 

grande desafio do administrador é captar e aplicar adequadamente os recursos 

(RHEINHEIMER, 2016). 

 

4.1 INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
  

Um estudo de viabilidade econômica e financeira deve ser realizado sempre 

que um novo projeto é criado ou que está em fase de avaliação para expansão. 

Pode envolver várias etapas: projeção de receitas; projeção de custos e 

investimentos, e análise de indicadores (BORGES, 2015). 

Os indicadores de desempenho indicam a viabilidade financeira do negócio, 

tais como: lucratividade; rentabilidade; prazo de retorno de investimento e ponto de 

equilíbrio (BARRAVELHENSE, 2011). 
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5 PLANO DE NEGÓCIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL 
PELA INTERNET 
 

Os capítulos discutidos anteriormente serão exemplificados um a um na 

prática, de modo a contemplar o plano de negócio de um e-commerce de óculos de 

sol. 

Em relação à aplicação de conhecimentos do Marketing, entende-se que o 

público alvo do plano de negócio do e-commerce de óculos de sol considera todas 

as segmentações mais tradicionais, com as seguintes características: pessoas entre 

18 e 34 anos, que ganham no mínimo dois salários mínimos, de todas as regiões do 

Brasil. Geralmente quem adquire óculos, adquire porque faz parte de seu estilo de 

vida e ou esta preocupado com sua saúde visual. Possuem alta disposição para 

comprar, porque querem fazer parte de uma espécie de cultura de pessoas que se 

sentem mais jovens e despojadas (interessantes, elegantes). 

 O mix de marketing pode servir de base para algumas definições: 

 

 Produto – Óculos de sol masculino e feminino das principais marcas e 

originais (Ray-Ban; Oakley; Prada; Chanel; Versace, etc), que deverão ser enviados 

em caixas de óculos especiais e em pequenas caixas de papelão para maior 

proteção. 

 Preço – Os óculos de sol variam muito de valor. No mercado encontra-se de 

R$ 350,00, 650,00, 1.460,00, 1.970,00, 2.000,00 (Valor médio – 1.286,00. Esses 

valores são aproximados e definidos conforme pesquisa na internet). 

 Praça – A princípio o e-commerce não terá um endereço comercial fixo. O 

endereço cadastrado em anúncios e no site será o da residência do Micro 

Empreendedor Individual – MEI. 

 Promoção – Inicialmente, serão realizados anúncios dos produtos 

disponíveis no Mercado Livre, ferramenta integrada com buscadores (Google) e 

redes sociais (onde serão criadas imagens reais de pessoas usando os óculos de 

sol, para divulgação no Facebook, Twitter, Instragam, entre outras redes. 

 

 Lembrando que o e-commerce terá um site institucional com catálogo de 

produtos, história do empreendedor, tira dúvidas, espaço para depoimentos, e para 

reclamações e sugestões (via email, redes sociais, telefone, chat ou WhatsApp). 
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 As estratégias relacionadas à cadeia de valores do e-commerce estão 

direcionadas para garantir a qualidade – enviar o produto certo, no tempo certo e de 

acordo com as condições determinadas pelo consumidor. O cliente escolherá o 

tempo de entrega (conforme o seu CEP e produtos disponibilizados pelo mercado 

pago, em parceria com os correios), e a forma de pagamento (a vista, a prazo, sem 

ou com juros, e via boleto). O nome do serviço que será contratado pelo e-

commerce é Mercado Envios. Com esse serviço, a empresa que vende recebe a 

compra com o frete já pago, com o endereço do comprador em uma etiqueta pronta 

para imprimir e colar na encomenda. 

 O ciclo da cadeia de valores do e-commerce começa no atacadista, que 

fornece os óculos semanalmente. Todos os produtos serão conferidos no ato do 

recebimento, no endereço do fornecedor, para identificação de eventuais defeitos. 

Só serão publicados nos anúncios e no site os modelos que tiverem em estoque. 

 Caso algum modelo de óculos de sol apresente maior demanda, um novo 

prazo será negociado com o fornecedor (tempo de entrega mais curto). 

 Alguns dados financeiros são evidenciados. Prevê-se inicialmente uma receita 

bruta mensal de R$ 10.000,00, valor que deve ser atingido por meio de metas 

semanais, ou seja, R$ 2.500,00 por semana. O que equivale a 120.000 ao ano.  

Também espera-se uma lucratividade de aproximadamente 10% a.a. ou R$ 

12.000,00 a.a. O investimento inicial é de cerca de R$ 15.000,00 (para aquisição de 

mercadorias, compra de embalagens, desenvolvimento de site, pagamento de 

anúncios, etc.). 

 Com as projeções supracitadas (que deve ser confirmada com a apuração 

real do Demonstrativo de Resultado do Exercício – composto de custos fixos, 

variáveis, custo da mercadoria vendida (CMV), despesas administrativas e 

financeiras) é possível realizar alguns cálculos: 

 

 Fórmula da Lucratividade = Lucro líquido mensal/Faturamento 

 De forma simplificada, têm-se R$ 12.000,00 a.a. x 10% = R$ 1.200,00 (Lucro 

líquido mensal); Faturamento de R$ 10.000,00. 

 Cálculo = R$ 1.200,00/10.000,00 = 0,12% ao mês. 

 

 Fórmula da Rentabilidade = Lucro Líquido/Capital investido 
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 R$ 1.200,00 (Lucro líquido mensal); Capital investido de R$ 15.000,00. 

Cálculo = R$ 1.200,00/R$ 15.000,00 = 0,08 ao mês. 

 

Fórmula do Payback ou prazo para o retorno de investimento = Valor 

investido/Lucro líquido 

Cálculo = R$ 15.000,00/R$ 1.200,00 = 12,5 meses. Isso quer dizer que o 

prazo para recuperar o investimento é de 12,5 meses. 

 

Vale destacar que todos esses índices, principalmente o de ponto de 

equilíbrio do negócio (que é o ponto em que as receitas são suficientes para cobrir 

todos os gastos da empresa) devem ser calculados após o conhecimento dos custos 

fixos, variáveis, receita bruta, despesas gerais efetivas. 
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 CONCLUSÃO 

 

 A principal finalidade do plano de negócio é apresentar a viabilidade do 

negócio. Com ele o empreendedor consegue estudar as variáveis de um negócio, 

mais especificamente de um produto, considerando aspectos como características; 

preço; meios de distribuição (que no caso do e-commerce de óculos, poderá ser 

utilizado a estrutura logística do Mercado Livre); parceiros de negócio (Instituição 

para transações financeiras de recebimento de valores - Mercado Pago, 

Fornecedora de óculos - Luxottica); estratégias de publicidade (Anunciantes – 

Mercado Livre e Adwords do Google). Todos esses aspectos podem ser 

identificados e analisados com o suporte da ferramenta composto de Marketing – 

4Ps. 

 Compreender a cadeia de valores de uma organização é fundamental para a 

busca da excelência, definindo os atributos de cada participante e o valor que devem 

agregar ao produto. É importante estabelecer inovações em torno da cadeia, 

melhorando a qualidade do produto e o valor entregue ao consumidor final. 

Estratégias de melhoria contínua costumam colaborar para esse objetivo. 

 Já a administração financeira é primordial para o desempenho empresarial, 

pois, é ela que orienta qualquer tipo de investimento, equilibra as finanças a curto, 

médio e longo prazos, garantindo a sustentabilidade do negócio. 

 O e-commerce engloba uma série de atividades interligadas, como a criação 

de uma identidade (geralmente site institucional), estratégias de publicidade, que 

conforme já exposto, é comum a utilização de anúncios, desenvolvimento de 

parcerias para recebimento de valores e entrega do produto com segurança, 

transparência para o cliente, com a criação de boa reputação na internet, e 

disponibilidade de dicas de segurança, tira dúvidas, canais de reclamações e 

sugestões, etc. 
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