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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução da tecnologia digital e a tendência de mercado está em alta a 

comercialização eletrônica , chamado de e-commerce iniciou-se na década de 90 quando os 

primeiros sites foram criados na internet com a finalidade de realizar transações comerciais . 

A facilidade e a mudança do perfil do mercado mundial , o e-commerce tornasse a maior e 

mais procurada maneira de comercializar serviços ou produtos . 

O e-commerce está presente em muitas empresas nacionais e internacionais , 

utilizado para o marketing , geração de transações de venda , compra , consulta de preços , 

marcas , informações sobre o produto ou serviços . Os usuários mudaram o perfil e a 

disponibilidade ao acesso a internet através de aparelhos celulares , computadores , notebook , 

aproximou o tratamento e expansão da atividade comercial eletrônica . 

Outra oportunidade que traz a comercialização eletrônica é a logística com a 

disponibilidade da consulta e aquisição do produto ou serviço pela tela , as empresas rompem 

barreiras de localização regionalizada para abrangências geográficas nacional e internacional . 

As estimativas são positivas para o mercado eletrônico brasileiro , com um 

crescimento progressivo mesmo com a crise financeira , realizado consulta no site da 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) , o setor deve fechar o ano com 

aumento de 18% nas vendas e um faturamento de aproximadamente 56,8 bilhões de reais . 

Assim inicia-se a criação da loja virtual a empresa ElisArt que realiza estampas 

em camisetas e objetos para os consumidores , empresas , grupos , bandas e eventos . 

O objetivo da empresa é criar estampas com temas personalizados para dar ao 

cliente a exclusividade da aquisição da camiseta e objetos , como canecas , almofadas , boton, 

telas para quadro , para isso a ElisArt possui um profissional de design de imagem , para 

garantir a criação do tema e apresentação para o cliente validar .  

A ElisArt também possui uma galeria virtual de imagens disponíveis para 

consulta e escolha do cliente de temas com tendência de moda , como filmes , desenhos , 

paisagens , as figuras utilizadas possuem autorização de comercialização . 

A próxima etapa da criação da empresa faz parte do plano integrado de negócios , 

a primeira parte do trabalho aborda aspectos relacionados à empresa, a sua missão e visão de 

negócios, produtos e serviços, mercado e concorrência.  

A segunda parte do trabalho contempla, de maneira objetiva, questões 

relacionadas à Equipe de Gestão e a Estrutura legal do negócio.  



 
 

Em seguida, abriu-se espaço para discussões relacionadas à Análise Estratégica da 

Empresa, seu plano de ação e avaliação.  

O trabalho abrange tema de Marketing e Vendas com subtópicos relacionados ao 

Produto, Preço, Praça e Promoção que deverão fazer parte do contexto da empresa, tendo em 

vista que este negócio visa à satisfação de seus clientes/pacientes através de uma prestação de 

serviços de qualidade, mas que estejam ao alcance de idosos pertencentes a classes 

econômicas diversas.  

O último capítulo contempla, enfim, o Plano Financeiro da empresa ElisArt 

estampas , suas finanças, projeções de faturamento, investimentos, projeções de custos, 

despesas. 



 
 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O comércio brasileiro segundo medição realizada pelo Serasa Experian teve uma 

retomada em 2017 , levando-se a medição realizada em períodos iguais do mês de dezembro 

um crescimento de 5,6% em relação ao período anterior , pela primeira vez desde 2011 o 

cenário é visto com otimismo , conforme pesquisa realizada pela Federação do comércio do 

estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e o Instituto Ipsos demonstrou que 33% acreditam 

na recuperação do comércio brasileiro , em 2016 a pesquisa apresentou 15% dos entrevistados 

acreditavam . Com a expectativa do comercio tradicional , segundo a  Associação Brasileira 

de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce brasileiro partiu de um faturamento de R$ 

18,5 bilhões em 2011 para mais de R$ 60 bilhões em 2017, ano em que alcançou 12% de 

crescimento , assim o cenário favorável e boas tendências de mercado a previsão para 2018 é 

crescimento superar 15% chegando a 220 milhões de pedidos e faturamento de R$ 69 bilhões.  

A maior fatia de crescimento são as pequenas e médias lojas virtuais que 

representam o crescimento do comércio eletrônico brasileiro , segundo matéria revista Exame. 

Com base na pesquisa e dados para o estudo é oportuno a criação da empresa ElisArt para 

oferecer produtos e atuar em loja virtual para abrangência de mercado e público para 

comercialização nacional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. A EMPRESA 

 

A empresa traz estampas personalizadas e criativas para dar ao cliente a 

exclusividade da sua camiseta ou objeto , o trabalho é profissional realizado por design de arte 

. O ElisArt é uma empresa que atuará com loja virtual e terá um público específico, que busca 

originalidade e estilo , além de proporcionar ao cliente a participação da criação da imagem 

da estampa . A galeria virtual possui diversas figuras de tendências de moda que o cliente 

pode escolher . 

 

3.1 Missão e visão do negócio 

 

O mercado eletrônico tem apresentado cada vez mais lojas virtuais com diferentes 

conceitos , materiais , qualidade , gerando mais concorrentes e dando aos consumidores a 

escolha e a exigência . Mas a atenção que as empresas precisam é conhecer o seu público 

alvo, realizar pesquisa com os mesmos para buscar a diferenciação dos concorrentes e garantir 

o sucesso do negócio .  

Definir a missão da empresa significa conhecer as suas limitações e suas 

dimensões, ou seja, é deixar clara a principal razão de sua existência no mercado de maneira 

concisa , Scott, Jaffe & Tobe, 1998.  

A empresa ElisArt tem a missão : Proporcionar através das estampas 

personalizadas experiência e estilo próprio .  

A visão da empresa serve para orientar os seus funcionários quanto ao seu futuro e 

que tenha relação direta com a realidade que a cerca podendo ser capaz de proporcionar aos 

suas lideranças a traçar , metas a longo prazo. Segundo Scott, Jaffe & Tobe (1998), a visão de 

da empresa serve para que possamos fazer escolhas, para que possamos criar de maneira 

correta, de acordo com a realidade vigente, mas sempre projetada para o futuro. 

A empresa ElisArt tem a visão  : Ser reconhecida como a melhor loja virtual que 

proporciona exclusividade na estampa de seus clientes.  

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Produto  

 Segundo Marcondes (2003, p. 18):  

A marca é um símbolo identificador que distingue um produto ou companhia de seus 

concorrentes. Normalmente as marcas são registradas (trademarks) junto às autoridades 

reguladoras e, portanto, passam a não poder mais ser livremente utilizada por outros.  

Para a loja virtual ganhar espaço na internet é fundamental a criação da marca  , uma  

vez que sua criação engloba tudo o que você vê em um produto e/ou serviço de uma 

determinada empresa.  

Com a criação da marca é necessário criar um padrão para que o cliente possa 

reconhecer e identificar os atributos e benefícios do produto ao pesquisar o que irá consumir  

É neste momento, que a marca passa a desenvolver uma relação de fidelização para com este 

cliente. 

A ElisArt para caracterizar a marca e cativar os clientes oferece os seguintes produtos 

e serviços : 

 Camiseta com material de algodão ou ecológicas  

 Camisetas com tamanhos PP, P, M, G, GG, XG , XXG 

 Camisetas infantil , adultos (masculinos e femininos) 

 Diversas cores de camisetas  

 Camisetas com gola V e gola redonda 

 Objetos : canecas , boton , bonés , tela para quadro  

 Serviço de arte para estampas personalizadas o cliente informa o tema para criação 

 Figuras de tendências de moda , como esporte , filme , desenho , paisagem , 

animais , foto 

 Logística de entrega em todo Brasil , através dos Correios ou volume maiores 

transportadores credenciados  

 

 

3.3 O Mercado e a concorrência 

 

Para iniciar um negócio é necessário uma pesquisa no mercado para identificar a 

concorrência segundo Gomes , 2005 reconhecer a existência de concorrentes no mercado é 

um dos principais passos que devem ser dados, uma vez que é por meio deste reconhecimento 

que poder-se-á traçar estratégias de vendas, lucros e a manutenção da empresa no mercado . 



 
 

Realizado o estudo de mercado analisamos que a concorrência possui diversos 

produtos e pacotes de serviços . A diferenciação é oferecer inovações que o cliente busque 

benefícios ou novas experiências para a compra . 

A decisão da criação personalizada da estampa traz ao cliente a experiência da 

participação da confecção da estampa da sua camiseta ou objeto , assim como também lhe dar 

a opção da galeria virtual de escolher . Oferecer serviço de pagamento com segurança e 

logística com tempo previsto de entrega . 

 

3.4 Demonstração de capital 

 

Capital Social R$ 200.000,00 

Administrador : Elisangela Sanches 

Formação : Administração , MBA Marketing 

Valor : R$ 150.000,00 

83% Capital social 

 

Engenheiro : Claudio Machado 

Formação : Design 

Valor : R$ 50.000,00 

17% Capital social 

 

 

4. EQUIPE 

 

A ElisArt terá como gestor administrativo o proprietário com formação de gestão 

empresarial e MBA marketing , a equipe de colaboradores fazem parte o engenheiro de design 

, operacional um operador para aplicação das estampas, vendedor para atuação de busca de 

clientes com perfil de grupo empresarial , banda , times , assim com atual na divulgação da 

marca e produtos em eventos . 

 

4.1 Estrutura do negócio  

A estrutura do negócio apresentará a seguinte configuração:  



 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5.  ANÁLISE ESTRATÉGICA 

  

A estratégia determina as oportunidades , as capacidades , os valores e as 

obrigações e então compará-los em busca da missão da organização , segundo Montana & 

Charnov 1999. 

A formação da estratégia depende da estrutura da organização , atividade , 

produto e o perfil do mercado que irá atuar , não existe um padrão que defina a organização 

como uma fórmula universal , os administradores podem utilizar diversas estratégias para sua 

empresa atingir o sucesso , a criação da estratégia pode ser de acordo com estudo 

mercadológico , cultura , estrutura , adaptando-a da melhor forma , para interagir com o 

ambiente externo , e conseguir chegar em seus objetivos , Mintzberg 2004. 

Segundo Porter 1986 uma das estratégias que se destacam por serem 

particularmente abrangentes é a diferenciação e o custo baixo , sugeri que o custo baixo e 

diferenciação representam estratégicas básicas para as empresas , que o resultado bem 

sucedido estará envolvido uma dessas ofensivas ou ambas . 

A definição de Meggionson, 1998 considera o planejamento estratégico , com os 

seguintes fatores : 

1 Envolve decisões tomadas pela alta administração; 

2 Envolve apropriação de muitos recursos, como dinheiro, mão-de-obra ou capacidade física; 

3 Tem impacto significativo em longo prazo; 

4 Focaliza a interação da organização com o ambiente externo 



 
 

Para a empresa ElisArt a estratégia de marketing   irá  projetar objetivos e metas a 

serem alcançadas , pontos de  planejamento, a ação e a implementação.  

O conceito de marketing, conforme  Kotler (2000)  define como uma atividade 

inerente a seres humanos cujo objetivo maior é atender a necessidades, anseios, por meio da 

troca, ou seja, o marketing só acontecerá mediante interesse entre, no mínimo, duas partes. 

A “troca” seria quando uma pessoa troca o seu dinheiro por algo que esteja 

necessitando ou simplesmente desejando (Gabriel, 2010). 

O fato de que o marketing está associado diretamente à troca, onde as partes 

envolvidas sempre saem ganhando, julga-se pertinente que a organização conheça seus 

clientes , acompanhando a mudança de perfil , tendência , moda , tendo em vista que quanto 

mais o conhecê-lo, maior será a compreensão dos seus desejos . 

Visando buscar oportunidade e satisfazer os clientes , a ElisArt busca apresentar 

os produtos na loja virtual com atratividade de divulgações nas rede sociais, no site a 

funcionalidade da página facilitando a pesquisa dos produtos , tamanhos , cores , no topo da 

página do site aparece o ícone de buscar por categoria os produtos ou por palavras-chaves . 

 

5.1 Modelo Canvas  

 

O modelo canvas é um mapa visual para ajudar no desenvolvimento do plano de 

negócios é uma ferramenta que ajuda o empreendedor a desenvolver modelo de negócios 

através de nove áreas estratégicas que as empresas devem estabelecer . 

Proposta de Valor , é o que o seu negócio oferece para os clientes o que agrega valor 

valor para eles , o que eles pagariam. Na ElisArt o produto propõe exclusividade e experiência 

de criação , na escolha da arte. 

Segmento de clientes , refere-se ao público alvo que a empresa irá focar suas vendas , 

identificando as características e potenciais clientes , na ElisArt temos um grupo de cliente 

com o perfil que selecionam camisetas de diversas bandas de músicas , como exemplo. 

Canais, a forma que será distribuído os produtos , escolhemos os correios pela 

abrangência nacional e confiabilidade , e quantidade maiores transportadoras credenciadas. 

Relacionamento com os clientes, como a empresa irá se relacionar com os clientes por 

perfil , conquistas, motivar e fidelizar , a empresa oferece cadastro fidelidade na segunda 

compra, exemplo. 



 
 

Atividades principais , o que faz a empresa funcionar , a construção do site e da marca 

foram fundamentais para o relacionamento com os clientes. 

Recursos principais , as aquisições das máquinas , equipamentos de informática , todo 

o material para o funcionamento e manutenção da empresa. 

Parecerias principais , cadastramento dos fornecedores e busca de parceiros que de 

alguma forma trabalham com o mesmo valor de relacionamento e atendimento da ElisArt. 

Receitas, os rendimentos da empresa é a definição de quanto ganhar , investir , 

precificar , análise das questões de caixa, contas a receber e pagar. 

Estrutura de custos, são as informações e controle das despesas necessárias para 

manter toda a empresa . 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5.2 Planejamento – análise SWOT 

 

A análise SWOT é um sistema que informa a posição estratégica da empresa 

dentro do seu ramo de atuação , serve para posicionar em comparação com outras empresas 

do setor . A Matriz SWOT objetiva dar a visão dos pós e contras no ambiente externo e 

interno . Com a análise a empresa se posiciona para obter vantagens e buscar melhora no 

desempenho . (Mcccreadie, 2008) 

Realizado para a empresa ElisArt a análise do ambientes interno e externo , 

verificou-se as fraquezas e forças , assim como ameaças e oportunidades , para que a empresa 

busque posicionamento no mercado e fique atenta a melhora seu desempenho . 

PARCERIAS CHAVE ATIVIDADES CHAVE PROPOSTA DE VALOR RELAÇÃO COM CLIENTES SEGMENTOS DE MERCADO

Costureiras, Fornecedores 

de canecas , boton

Estampa personalisadas em 

camisetas e objetos Criatividade e Exclusividade

Auto atendimento  

Desconto fidelidade 

Desconto indicação

Adultos (Masculino e 

Feminino)

RECURSOS CHAVES CANAIS

Máquina de estampa Internet

Computadores Site de vendas

Engenheiro design Correios

Vendedor

ESTRUTURA DE CUSTOS FONTES DE RENDA

Pagamento terceiros 

(costureiras , fornecedores) Venda camisetas e objetos

Salarios vendedor e 

assistente

Eventos, quantidade maior 

de camisetas



 
 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

5.3 Plano de Ação 

A implementação de plano de ação uma empresa visa buscar que a equipe de 

administradores possam realizar a gestão dos negócios de modo claro , consciente , com o 

foco na realidade de seus negócios . O plano precisa de flexibilidade para ser alterado ou 

ajustado à medida que ocorrer necessidades . 

A ElisArt defini seu plano de ação com condições de permanecia no mercado , 

gerando cenários para que quando necessário , realize ajustes para se manter , ter sucesso e 

garantir mercado . Exemplo de ação o tecido das camisetas são de algodão , o perfil do cliente 

começa a mudar para material ecológico , a empresa possui contado com fornecedores que 

possam lhe atender para que a confecção seja alterada para manter os clientes , mudando a 

matéria prima. 

 

5.4 Fornecedores  

Escolher os fornecedores de produtos é importante para realizar o plano de 

negócio da empresa , é preciso criar um banco de informações de fornecedores por matéria 

prima , produto para ter opção de negociação e não ter dependência ou falta . 

Deve-se realizar a pesquisa de localização , referência , qualidade , capacidade de 

fornecimento , preços, prazo , forma de pagamento . 



 
 

O fornecedor tem influência na produção da empresa , assim é importante também 

na escolha buscar parceiro de forma que o relacionamento estejam alinhados com o objetivo 

da empresa e seja de confiança. 

Cadastro de fornecedores da empresa ElisArt . 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

DESCRIÇÃO MATÉRIA 

PRIMA FORNECEDOR PREÇO

CONDIÇÃO 

PAGAMENTO

PRAZO 

ENTREGA

Camisetas Skin 3,50R$       30 30

Camisetas Fábrica camisetas 3,00R$       30 20

Camisetas Asa Sul 3,80R$       10 30

Camisetas Porto Blue 3,80R$       30 35

Camisetas Casa Camisetas 3,20R$       30 30

Camisetas Rei das camisetas 3,00R$       30 30

Canecas Rimaq 5,20R$       20 30

Canecas Incor 5,40R$       20 30

Canecas BHZ 5,20R$       20 30

Canecas Izito 4,80R$       10 30

Canecas CEF 4,80R$       10 30

Canecas ZOC 4,90R$       10 30

Canecas São Joaquim 4,90R$       10 30

Boton Suricato 0,40R$       20 20

Boton São José 0,50R$       20 20

Boton Zap 0,40R$       20 20

Boton Pelegrini 0,50R$       20 20

Boton Balancim 0,60R$       20 20

Sacos plasticos Plastil 0,03R$       10 15

Sacos plasticos Plastac 0,03R$       10 15

Sacos plasticos Cinee 0,05R$       20 15

Sacos plasticos Dera 0,04R$       20 15

Sacolas plasticas Plastil 0,07R$       20 15

Sacolas plasticas Plastac 0,07R$       20 15

Sacolas plasticas Cinee 0,08R$       20 15

Sacolas plasticas Dera 0,08R$       20 15

Tintas Guarany 150,00R$  30 10

Tintas Insider 150,00R$  30 10

Tintas Inktec 150,00R$  30 10

Tintas Genesis 170,00R$  30 10

Tintas Silk 160,00R$  30 10

Tintas DZ 175,00R$  30 10

FORNECEDORES



 
 

5.5 Posicionamento de mercado 

Realizar a análise da concorrência trará a empresa informações importantes para 

criar estratégias , promoções , tomar decisões . 

Para analisar o posicionamento da empresa ElisArt no mercado realizamos uma 

pesquisa para coletar dados , e também consultas na internet sobre lojas virtuais de camisetas 

personalizadas. 

A pesquisa foi lançada nas redes sociais para que os usuários respondessem 

perguntas sobre empresa e produto de vendas por lojas virtuais . 

Questionário : 

- Nome da empresa ... 

- Trabalha com produtos diferenciados ? Quais ? 

- O que destaca no atendimento das demais ? 

- O que os clientes dizem da empresa ? 

- Qual é a forma de programada ? 

- Quem é o público alvo ? 

- Quais os pontos negativos da empresa ? 

- A empresa possui loja virtual ? 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

6 PLANO DE MARKETING E VENDAS 

 

Segundo a definição Dolabela , 1999 p.138 o plano de Marketing é constituído 

pela análise de mercado , voltada para o conhecimento de clientes, concorrentes , 

fornecedores e ambiente em que a empresa vai atuar , para saber se o negócio é realmente 



 
 

viável , e pela Estratégia de marketing , em que faz o planejamento da forma como a empresa 

oferecerá seus produtos ao mercado , visando otimizar suas potencialidades de sucesso. 

Realizar pesquisa de mercado iremos traçar o perfil dos clientes , dos concorrentes 

e fornecedores , analisaremos o gostos e necessidades dos clientes , desempenho da 

concorrência , e assim poder gerar novidades , criar novos conceitos , abrir novas 

concorrências , expandir mercado . 

Os dados gerados da pesquisa sobre o cliente a empresa poderá atuar na compra 

de seus produtos e a sua produção com visão de mercado . Irá identificar os pontos fortes e 

fracos da concorrência , podendo realizar trabalhos e desenvolver inovações para torna-se 

mais atrativos . 

A empresa ElisArt atuará no e-commerce onde a pesquisa e analise da  

concorrência é possível devido a visita no site através da internet , verificar à página , 

divulgações , promoções , ações de marketing . 

Para realizarmos a comparação e análise utilizamos a tabela Felipini, 2003. 

Tabela : Concorrentes e Atributos  

 

CONCORRENTES Macfly 

Estampas 
Stamp Total Estampas Drock 

ATRIBUTOS 

Produtos  

Camisetas e 

Objetos Camisetas Camisetas 

Camisetas e 

Objetos 

Qualidade produto Algodão - Boa 

Algodão - 

Regular 

Algodão , 

Ecológica - Boa Algodão - Boa 

Qualidade site Bom Regular Bom Ótimo 

Participação de 

mercado Regional Regional Nacional Nacional 

Pontos Fracos 

Apenas tema de 

carros e bandas 

Não tem opção 

infantil Custo frete alto 

Apenas tema de 

Rock 

Pontos Fortes 

Realiza criação 

com o tema 

carros e bandas 

Quantidade de 

cores de 

camisetas Criação de arte 

Aceitação 

público alvo alta 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O termo composto de marketing foi designado por Neil Borden , 1949 e 

aprimorado pelo professor Jerome McCarthy ,  o conceito dos 4Ps do marketing , Produto , 

Preço , Praça , Promoção (Product , Price , Placement , Promotion) . 

O conceito dos 4Ps do marketing ajuda a empresa a definir e como ser efetivo na 

conquista e manutenção dos clientes . 



 
 

 

Fonte : internet Marketing de conteúdo 

 

O conceito 4Ps da condições a empresa de traçar o perfil de seu cliente , analisar 

as decisões que são tomadas quanto aos objetivos e metas que pretende alcançar, produtos e 

serviços que estejam de acordo com o mercado, preço, promoções, resultando no melhor 

desempenho do  negócio no mercado. 

De acordo com Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-

commerce brasileiro partiu de um faturamento de R$ 18,5 bilhões em 2011 para mais de R$ 

60 bilhões em 2017, ano em que alcançou 12% de crescimento (revista Exame , 2018). 

O perfil dos consumidores muda a maneira de realizar sua pesquisa e aquisição de 

produtos e serviços , assim investir em e-commerce para buscar oportunidade no mercado 

possui atratividade , visto que além da facilidade em consultar e comprar , a despesa de loja 

física para o empreendedor pode ser substituída por incluir inovações na parte operacional e 

de divulgação . 

Assim a empresa ElisArt é criada com o objetivo de proporciona a comodidade 

para os consumidores em adquirir seu produto , além de ter a opção de exclusividade com a 

participação na criação da arte . 

 A divulgação dos produtos por período está com o link de busca pela palavra 

chave camiseta para a internet aparecer a ElisArt. 

 

6.1 Produto 

O produto entender e definir quais os atributos e características do que será 

oferecido, seguem as perguntas que devem ser realizadas para definição , publicação redator 

Rock Content 2016 . 

 Quais as necessidades e/ou desejos que seu produto/serviço deve satisfazer junto ao 

cliente ?  

 Quais as funções que ele deve desenvolver para atingi-las? 

 Como, quando e onde o cliente irá utilizá-lo? 

QUANTO ? ONDE ? O QUE ? COMO?

PREÇO PRAÇA PRODUTO PROMOÇÃO

É Variável Onde você Oferta O que você Oferta Como você oferta 

Preço Fixo + Lucro Estratégias de divulgação

Deve ser atrativo para o público Logistica & Distribuição Conjunto de atributos

Único elemento que gera receita na estratégia Interfere na segmentação do público Tangiveis e intangíveis Maneiras de fazer com o que seu 

Custo/Lucro/Prazo/Desconto Loja Online/ Loja Física Oferecidos no produto cliente saiba que você existe

Canais de distribuição e armazenamento Relacionado a Demanda Canais de Divulgação

embalagem / Conteúdo/Cor/Forma/Tamanho



 
 

 Como ele é fisicamente? 

 Existem outras cores, tamanhos e estilos disponíveis? 

 Qual o nome? 

 Qual a marca? 

 Como ele se diferencia dos outros produtos e serviços já existentes no mercado? 

O produto da ElisArt são camisetas e objetos (canecas , boton , tela de quadro) 

oferece também o serviço de criação da arte ou disponibilidade de escolha na galeria virtual . 

A empresa proporciona a participação na arte , o engenheiro inicia a arte e envia 

para o cliente dar opinião no processo de criação . 

 

6.2 Preço 

 

Segundo Gomes, 2005 o preço está relacionado ao valor que o cliente deve pagar por 

um determinado serviço ou produto, mas este não pode estar fora do padrão de mercado. 

O usuário de camisetas personalizadas irá realizar pesquisas de preços o qual neste 

ramo de mercado os preços são próximos das concorrências o diferencial é a criação de arte, 

qualidade do tecido da camiseta , funcionalidade do site , atendimento e logística .  

Para criar competividade a ElisArt possui um pacote de vantagens para tornar 

atrativo os valores . 

 Perfil fidelidade na segunda compra no site o cliente acumula bônus para trocar em 

desconto ou produto 

 Indicação o usuário informa o site para conhecidos através de código gerado amplie a 

rede o usuário e o indicado ganham 10% desconto 

 Eventos quantidade de camisetas são negociadas pelo chat com o vendedor para 

atender a demanda e necessidade da criação de arte , o fechamento do pedido tem 

condição de pagamento pela quantidade ou custo de frete como desconto 

 

6.3 Praça 

  

 A praça segundo Gomes, 2005 diz respeito a como será a operacionalização do seu 

negócio, ou seja, como o produto será colocado à disposição do seu cliente. A localização e 

estrutura adequadas, canais de distribuição de seu produto ou serviço, relação com 

fornecedores serão determinantes para levar ao cliente o que ele necessita. 



 
 

Definir a praça é importante para a operação da empresa realizar a disponibilidade de 

comercialização no caso da ElisArt será através de site , a distribuição através dos correios e 

nos casos de quantidades maiores serão tratados o frete com transportadoras credenciadas .  

 A divulgação da mídia inicia-se através de redes sociais , facebook , instragran , twiter, 

a marca terá exposição em feiras de exposição . 

  

6.4 Promoção 

 

 Promoção é a ação que a empresa realiza a apresentação , informação , 

convencimento, para estimular os clientes a comprarem seus produtos . 

 A empresa ElisArt estará realizando lançamento através das redes sociais , 

participação em eventos e feiras para divulgação da marca e venda local . 

 

7 ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 

A empresa ElisArt a operação está localizada no município de Osasco estado de São Paulo 

em uma área de 100 m² . No local estão duas máquinas de estampas , três impressoras, cinco 

computadores , sala de administração e marketing e espaço de criação para arte, local 

reservado do estoque de produção e área de produto pronto. A região da localização é um 

bairro industrial com outras empresas e diversas produções . Horário de abertura das 07:00 às 

18:00h não tem atendimento comercial no local , apenas liberação de carga e descarga dos 

produtos  .  

Com a loja virtual a disponibilidade do site para solicitação de pedidos é 24h o 

pedido é tratado ou e-mail de criação de arte e respondido em horário comercial . 

 

8.  PLANO FINANCEIRO 

 

8.1 Estimativa dos investimentos fixos  

 

Realizado o levantamento dos investimentos fixos que foram necessários para iniciar as 

atividades da empresa , são todos os bens que são necessário comprar para operar a empresa . 

 



 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

8.2 Capital de Giro 

Capital de giro são os recursos necessários para o funcionamento normal da empresa , 

compra de mercadorias , financiamento de despesas . Para estimar o capital de giro para 

iniciar as atividades da empresa e necessário apurar o estoque inicial e o caixa mínimo . 

 

8.3 Estimativa do estoque inicial  

O estoque inicial está composto pelas mercadorias que serão confeccionadas e 

revendidas , e embalagens , e matéria prima de produção. 

A

DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 Máquinas de estampas 2 6.200,00R$            12.400,00R$     

2 Computadores 5 3.500,00R$            17.500,00R$     

3 Notebook 1 2.800,00R$            2.800,00R$       

4 Impressora 3 4.000,00R$            12.000,00R$     

Sub-total 44.700,00R$     

B

DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 MESAS 5 300,00R$                1.500,00R$       

2 CADEIRAS 5 80,00R$                  400,00R$           

3 ARMÁRIOS 3 450,00R$                1.350,00R$       

Sub-total 3.250,00R$       

C

DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 GOL 1 29.000,00R$          29.000,00R$     

2 FIORINO 1 33.000,00R$          33.000,00R$     

Sub-total 62.000,00R$     

Total dos investimentos Sub-total (A+B+C) 109.950,00R$   

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MÓVEIS e UTENSÍLIOS

VEÍCULOS



 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNITÁRIO TOTAL

Camisetas Branca Femininas PP 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Branca Femininas P 80 8,00R$                     640,00R$                        

Camisetas Branca Femininas M 150 8,00R$                     1.200,00R$                     

Camisetas Branca Femininas G 150 10,00R$                   1.500,00R$                     

Camisetas Branca Femininas XG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Branca Femininas XXG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Branca Masculinas P 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Branca Masculinas M 150 10,00R$                   1.500,00R$                     

Camisetas Branca Masculinas G 200 10,00R$                   2.000,00R$                     

Camisetas Branca Masculinas XG 100 12,00R$                   1.200,00R$                     

Camisetas Branca Masculinas XXG 50 12,00R$                   600,00R$                        

Camisetas Preta Femininas PP 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Preta Femininas P 80 8,00R$                     640,00R$                        

Camisetas Preta Femininas M 150 8,00R$                     1.200,00R$                     

Camisetas Preta Femininas G 150 10,00R$                   1.500,00R$                     

Camisetas Preta Femininas XG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Preta Femininas XXG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Preta Masculinas P 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Preta Masculinas M 150 10,00R$                   1.500,00R$                     

Camisetas Preta Masculinas G 200 10,00R$                   2.000,00R$                     

Camisetas Preta Masculinas XG 100 12,00R$                   1.200,00R$                     

Camisetas Preta Masculinas XXG 50 12,00R$                   600,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas PP 30 8,00R$                     240,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas P 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas M 80 8,00R$                     640,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas G 80 10,00R$                   800,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas XG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Marinho Femininas XXG 50 10,00R$                   500,00R$                        

Camisetas Marinho Masculinas P 50 8,00R$                     400,00R$                        

Camisetas Marinho Masculinas M 100 10,00R$                   1.000,00R$                     

Camisetas Marinho Masculinas G 150 10,00R$                   1.500,00R$                     

Camisetas Marinho Masculinas XG 150 12,00R$                   1.800,00R$                     

Camisetas Marinho Masculinas XXG 80 12,00R$                   960,00R$                        

Canecas brancas 200 8,00R$                     1.600,00R$                     

Boton 200 0,80R$                     160,00R$                        

Sacos plasticos transparentes 10000 0,03R$                     300,00R$                        

Sacolas 10000 0,07R$                     700,00R$                        

Tinta Preta 5 150,00R$                 750,00R$                        

Tinta Branca 5 160,00R$                 800,00R$                        

Sub-total 33.930,00R$                  

ESTIMATIVA DE ESTOQUE INICIAL



 
 

8.4 Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas  

 

É o prazo de financiamento a clientes , ou seja o prazo concedido para os clientes 

efetuarem seus pagamentos dos produtos adquiridos . 

CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE VENDAS 

PRAZO MÉDIO DE 

VENDAS % 

NÚMERO DE 

DIAS 

MÉDIA 

PONDERADA EM 

DIAS 

a vista 2 0 0 

a prazo (1) 40 30 12 

a prazo (2) 50 60 30 

a prazo (3) 8 90 7,2 

Prazo médio total 49,2 

Fonte: Elaboração do autor 

No quadro apresenta que as vendas da empresa ElisArt : 

2% das vendas serão a vista 

40% das vendas com 30 dias  

58% acima de 60 dias  

O calculo da média ponderada dos prazos de vendas , foi realizado multiplicando o 

percentual de vendas pelo número de dias concedidos para os clientes. O resultado no quadro 

indica que a média da empresa ElisArt leva 49,2 dias para receber as vendas a prazo. 

 

8.5 Fornecedores – Prazo médio de compras 

É o prazo que os fornecedores concedem para realização do pagamento dos produtos e 

serviços adquiridos . 

FORNECEDORES - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE COMPRAS 

PRAZO MÉDIO DE 

COMPRAS % 

NÚMERO DE 

DIAS 

MÉDIA 

PONDERADA 

EM DIAS 

a vista 40 0 0 

a prazo (1) 40 30 12 

a prazo (2) 10 60 6 

a prazo (3) 10 90 9 

Prazo médio total 27 

 

No quadro da empresa ElisArt apresenta que 40% dos pagamentos são a vista , e 60% 

dos pagamentos a prazo , neste resultado a empresa tem aproximadamente 27 dias para 

pagamento dos débitos . 



 
 

8.6 Estoques – Cálculo da necessidade média de estoques 

É o prazo médio de permanência da mercadoria nos estoques da empresa. Este 

prazo abrange desde a data em que é feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os 

produtos são vendidos. É importante ressaltar que o prazo de permanência das mercadorias 

em estoque está diretamente relacionado ao valor de capital de giro que a empresa deverá 

disponibilizar (Sebrae, 2013).  

 

Fonte: Elaboração do autor 

Assim , quanto menor o prazo médio de permanência da mercadoria no estoque, 

maior será o lucro da organização. A empresa ElisARt estimou o prazo médio em seu estoque 

apenas 5 dias.  

 

8.7 Calculo da necessidade líquida de capital de giro em dias 

 

É a diferença entre os recursos da empresa que estão fora o caixa , contas a 

receber mais estoque e recursos de terceiros (fornecedores). 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Somando o prazo médio de vendas e o prazo médio de estoque e diminuindo desse o 

resultado do prazo médio de compras (fornecedores) , tem a necessidade líquida de capital de 

giro em dias . No quadro apresenta que a empresa ElisArt necessita de 27,2 dias de caixa para 

que nesse período cubra os gastos em financiar clientes. 

 

Número de dias

Necessidade média de estoque 5

NECESSIDADE MÉDIA DE ESTOQUE 

Recursos da empresa fora do seu caixa

1. Contas a receber - prazo médio de vendas 49,2

2. Estoques - necessidade média de estoques 5

Subtotal 1 (1+2) 54,2

Recursos da terceiros no caixa da empresa 

3. Fornecedores - prazo médio de compras 27

Subtotal 2 27

Necessidade líquida de Capital de Giro em dias 

(Subtotal 1 - Subtotal 2) 27,2

CALCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS

Número de dias



 
 

8.8 Caixa mínimo 

 

 Representa a reserva em dinheiro necessária para a empresa financiar as atividades 

inicias , o calculo é resultado da multiplicação da necessidade liquida de capital giro em dias 

pelo custo total diário da empresa . 

CAIXA MINIMO 

1. Custo fixo mensal  

  

 R$   32.730,00  

2. Custo variável mensal   

  

 R$   12.000,00  

3. Custo total da empresa 

  

 R$   44.730,00  

4. Custo total diário  

   

 R$     1.491,00  

5. Necessidade líquida de capital de giro em 

dias 27,2 

Total Caixa mínimo         R$   40.555,20  

Fonte: Elaboração do autor 

 

8.9 Estimativa do faturamento mensal da ElisArt 

 A estimativa para calcular o faturamento mensal foi em base da multiplicação dos 

produtos , pesquisa de venda da concorrência pelo preço médio do mercado , consulta a site 

da concorrência . A quantidade estimada com pesquisa do mercado concorrente. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

8.10 Estimativa de custos fixos operacionais mensais 

 Custos fixos são os que não variam com alteração de volume total da empresa . As 

vendas não interferem os mesmos permanecem os mesmos .  

PRODUTO

QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA DE 

VENDAS)

PREÇO VENDAS 

UNITÁRIO

FATURAMENTO 

TOTAL R$

Camisetas Femininas PP, P 100 40,00R$              4.000,00R$         

Camisetas Femininas M, G 145 42,00R$              6.090,00R$         

Camisetas Feminas XXG ,GG , XG 80 45,00R$              3.600,00R$         

Camisetas Masculinas P , M 100 40,00R$              4.000,00R$         

Camisetas Masculinas G , GG , XG 120 45,00R$              5.400,00R$         

Camisetas Masculinas XXG 60 48,00R$              2.880,00R$         

Canecas 100 25,00R$              2.500,00R$         

Boton 150 10,00R$              1.500,00R$         

TOTAL 855 295,00R$            29.970,00R$       



 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

8.11 Demonstrativo de resultado (DRE) 

 O DRE indica resumidamente as operações financeiras que foram realizadas na 

empresa em um período , que costuma ser de um ano . A análise dos resultados operacionais 

estará projetado os resultados do exercício , essa ferramenta possibilita estimar o saldo da 

empresa , verifica-se a empresa irá resultar em lucro ou prejuízo. 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Aluguel 1.000,00R$                                

IPTU 320,00R$                                    

Água 200,00R$                                    

Energia életrica 350,00R$                                    

Telefone 300,00R$                                    

Honorário contador 1.200,00R$                                

Manutenção equipamentos 280,00R$                                    

Material Limpeza 100,00R$                                    

Material escritório 100,00R$                                    

Combustivel 500,00R$                                    

Salários + encargos 18.000,00R$                              

Pro Labore 6.000,00R$                                

28.350,00R$                              

CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS

DESCRIÇÃO (R$)

1. Receita total com vendas 29.970,00R$   

2. Custos variáveis totais 12.000,00R$   

(-) Custos com materiais diretos 4.230,00R$     

(-) Impostos sobre vendas 1.212,00R$     

(-) Gastos com vendas 1.543,00R$     

Subtotal 2 34.985,00R$   

3. Margem de contribuição (1-2) 17.970,00R$   

4. (-) Custos fixos totais 28.350,00R$   

5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3-4) 10.380,00R$   

DRE



 
 

9. AVALIAÇÃO / INDICADORES  

 

9.1 Ponto de equilíbrio  

 Este indicador representa o quanto a empresa ElisArt precisa faturar para pagar 

todos as despesas em um determinado período, utiliza-se da fórmula abaixo para calcular o 

ponto de equilíbrio de faturamento . 

 

 

PE = Custo Fixo Total  

Índice de margem de Contribuição* 

PE = 28.350 = 29.531,25 

         0,96 

 

*margem de contribuição , pode ser encontrado no demonstrativo de resultado 

 

Receita total : 359.640 

Custo Variável total : 12.000 

Custo Fixo total : 28.350 

 

 

Índice Margem   =   Receita total – Custo Variável  

Contribuição   Receita Total 

               

Índice Margem  = 359.640 - 12000  = 0,96 

De contribuição            359.640 

 

O resultado de R$ 29.531,25 refere-se ao valor que a empresa ElisArt precisa ter de receita 

total para cobrir os custos. 

 

9.2 Lucratividade 

 Este indicador mede o lucro líquido em comparação com as vendas , é importante 

para a empresa , pois representa a competividade . Se a empresa possui boa lucratividade , se 



 
 

possui capacidade de crescer , competir , se poderá investir em novos produtos , propaganda , 

compra de equipamentos. 

 

Lucratividade : Lucro Líquido x 100   72.000 x 100 = 20% 

     Receita Total           359.640  

 

Receita total : 359.640 

Lucro líquido : 72.000 

 

 O indicador apresenta que a receita total R$ 359.640 com o lucro de R$ 72.000 , 

com todas as despesas quitadas a empresa ElisArt possui 20% de lucratividade . 

 

9.3 Rentabilidade  

 Este indicador refere-se a atratividade do negócio , o resultado mede o retorno do 

capital investido aos sócios . É calculada pela divisão do lucro líquido pelo investimento total 

. A rentabilidade é comparada com índices praticados no mercado financeiro. 

 

Rentabilidade = Lucro líquido x 100 

        Investimento total 

 

Lucro líquido : R$ 72.000/ano 

Investimento total 200.000 

Rentabilidade = 72.000 x 100 = 36% 

    200.000 

 O resultado de 16% apresenta que o empresário recupera a cada ano o valor através 

do lucro obtido na empresa ElisArt. 

 

9.4 Prazo de retorno do investimento 

 Este indicador indica o tempo necessário para o empresário recuperar o que investiu 

em sua empresa. 

Prazo retorno investimento = Investimento total  

         Lucro líquido  

Lucro líquido R$ 72.000 



 
 

Investimento R$ 200.000 

Prazo retorno investimento = 200.000 = 2,7 anos  

       72000 

 O resultado de 2,7 anos significa o tempo que o empresário irá recuperar sob forma 

de lucro , tudo o que gastou para montagem da empresa. 

 

9.5 Projeção de venda e participação no mercado 

A estimativa de faturamento mensal da empresa ElisArt está sendo realizada por 

informações de mercado , analisando a concorrência , estaremos realizando através de 

quantidade prevista de venda pelo preço médio de mercado que os produtos serão ofertados . 

  

Perspectiva de venda e participação no mercado 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A projeção descrita no gráfico foram criadas a partir de informações da 

concorrência , análise de investimento , estratégia de crescimento de mercado . 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. FINANÇAS 

A empresa ElisArt estará atuando na área de e-commerce desta forma a 

comparação para definição de tabela de preços deverá ser próxima a dos concorrentes , pois a 

busca por compra de camisetas a atratividade é vinculada a gerar um estimulo ao cliente , 

através do marketing de divulgação , não o preço como diferencial . 

As promoções serão importantes para que o caixa tenha fluxo para se manter sem 

injeção de capital externo , assim os período de datas comemorativas com a projeção de venda 

maior , deverá ser explorada com antecedência nas divulgações promocionais e descontos. 

 

10.1 Efeitos da sazonalidade  

 

Como trata-se de bem não essencial a comercialização das camisetas possui 

efeitos de sazonalidade que podem estar associados a questão financeira dos usuários , nas 

demandas que identificamos aumento em determinada época do ano, especificamente em data 

comemorativas , existe uma tendência maior para aumentar as vendas , para presentes . Assim 

a ElisArt utiliza esta oportunidade para divulgação intensiva de fotos dos produtos nos sites e 

redes sociais, descontos , promoções , assim quando ocorrer a queda de venda este período de 

alta o caixa tenha reserva para queda. 

 

 

10.2  Custos fixos e despesas 

 

O levantamento das informações de custos fixos são determinados para a 

funcionalidade das atividades e manutenções da empresa ElisArt , no quadro apresenta 84% 

das despesas com folha de pagamento dos funcionários e pro labore , e 16% representam 

despesas operacionais . 

 



 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

10. 3 Folha de pagamento 

 

 Dois Operadores de máquina de estampa 

 Um engenheiro design 

 Um vendedor 

 Um assistente comercial 

 Administrador / Proprietário (Pro Labore) 

 

 

 

  

DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Aluguel 1.000,00R$                                

IPTU 320,00R$                                    

Água 200,00R$                                    

Energia életrica 350,00R$                                    

Telefone 300,00R$                                    

Honorário contador 1.200,00R$                                

Manutenção equipamentos 280,00R$                                    

Material Limpeza 100,00R$                                    

Material escritório 100,00R$                                    

Combustivel 500,00R$                                    

Salários + encargos 18.000,00R$                              

Pro Labore 6.000,00R$                                

28.350,00R$                              

CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS



 
 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Realizar um plano de negócios é uma oportunidade para se preparar e pensar nas 

possibilidades de ser um empreendedor e ter a capacidade de buscar recursos e com base em 

estudos realizar apostas e gerar cenários para tomada de decisões e atuar na preparação da sua 

empresa . 

 A opção de e-commerce apresenta-se atrativa devido ao crescimento que vem 

ocorrendo e a agilidade de entrada no mercado para divulgação da marca e serviço , o cliente 

busca facilidade e comodidade em realizar escolhas e está que lhe proporcione a segurança de 

realizar uma transação de pagamento sem risco. 

 O plano de negócios nos proporciona o aprendizado em detalhes das áreas 

operacionais , financeira , mercado , gestão , é a orientação ao empreendedor em começar e 

seguir um guia para o sucesso da empresa. 

 A empresa criada ElisArt teve o investimento de R$ 200.000 para aquisição das 

máquinas , eletrônicos , equipamentos de informática , contratação de mão de obra e local 

para operação da confecção das estampas. 

 A escolha da locação física não influência como ponto de venda visto que a loja virtual 

pode ser acessada por todo Brasil . 

 O ponto de equilíbrio resultado em R$ 29.531 ao ano , valor positivo por uma receita 

anual de R$ 359.640 . A lucratividade foi apurada o valor 20% , um bom índice em 

comparação a poupança ou fundos de renda fixa que estão em 10% ao ano. 

 O prazo de retorno do investimento ficou em 2,7 ano , considerando um bom prazo de 

retorno para um investimento na área de comércio , a rentabilidade 36% ao ano é um 

resultado atrativo ao empreendedor. 

 A análise estratégia procurou demostrar que uma boa gestão administrativa , visão do 

negócio , flexibilidade no plano de ação para tomada de decisão de mudança , irão suportar as 

ameaças e fraquezas do cenário do mercado , apresentadas no estudo . 

 Por fim o plano de negócios com um nível de detalhamento e números realistas 

conclui que a empresa EliArt é viável econômico e financeiramente , desde que as condições 

do mercado não se alterem drasticamente . 

 

 

 

 



 
 

12. REFERÊCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

GOMES, Isabela Motta. Como elaborar um plano de marketing. Belo Horizonte: Sebrae/MG, 

2005. 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo:Pearson Prentice Hall, 

2000. 

ANDION, Maria Carolina. FAVA, Rubens. Planejamento estratégico. Fae, Curitiba, 2002. 

BRASIL. Como elaborar um plano de negócios.Sebrae, Brasília, 2013 

PINTO, Carlos de Souza. Planejamento estratégico: manual do participante. Brasília: Sebrae,  

2012. Disponível em: http// www.sebrae.com.br. Acesso 01 maio 2018 

BERNARDI, Luiz Antonio . Manual de plano de negócios: fundamentos, processos e 

estruturação ,  2006  

BIAGIO, Luiz Arnaldo . Como elaborar o plano de negócios, 2012 

BARBOSA, Emerson Rodrigues; BRONDANI, Gilberto. Planejamento estratégico 

organizacional. v.01. n. 2. Dez/2004. Disponível em: http// cascavel.ufms.br. Acesso em 07 

junho 2018 

GAMA, Renata; MOURA, Guimaro. Planejamento financeiro como estratégia para obtenção 

de resultados nas pequenas empresas. 2010. 

SEBRAE http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-fornecedores 

Acesso 20 junho 2018 

EXAME https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-

em-2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/ Acesso 24 junho 2018 

MARKETING CONTEÚDO , https://marketingdeconteudo.com/4-ps-do-marketing Acesso 

24 junho 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-fornecedores%20Acesso%2020%20junho%202018
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-fornecedores%20Acesso%2020%20junho%202018
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/
https://marketingdeconteudo.com/4-ps-do-marketing

