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Resumo 

Plano de negócios de gestão eletrônica de documentos, referente ao trabalho 

de conclusão de curso de MBA em Gestão Empresarial pela FGV, desenvolve um 

estudo de viabilidade financeira por meio de um plano de negócios. Também 

desenvolve um planejamento de marketing, de gestão de pessoas e um plano de 

produção. Analisa os fatores que influenciam a criação de uma empresa nesse setor. 

Ao fim, apresenta um analise de indicadores de risco e retorno financeiro e comprova 

a viabilidade financeira deste projeto através dos referidos indicadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos em um mundo totalmente tecnológico, diversas empresas buscam 

diminuição de despesas geradas fora do core e muitas vezes recorrem terceirização 

de serviços e espaço, utilizando tecnologias e modelos para baixar seus gastos e se 

tornarem mais competitivas. Com isso em vista é apresentado o seguinte plano de 

negócios, que tem como objetivo geral: 

 “Verificar a viabilidade de implantação de uma empresa de gestão eletrônica 

de documentos na cidade de Curitiba e região metropolitana, por meio da 

elaboração de um plano de negócios”  

Objetivos específicos:  

 Desenvolver um planejamento de Marketing e gestão de pessoas; 

 Desenvolver um planejamento financeiro, que inclua análise de viabilidade 

financeira; 

 Desenvolver um plano de produção; 
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2 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO: 

 

 

Empresas de todo o mundo sempre se preocuparam em guardar seus 

documentos e arquivos e por vezes a melhor opção era guardar estes itens em papel, 

mas esta alternativa não satisfaz totalmente as necessidades de uma empresa, por 

vezes esses documentos são danificados, extraviados, destruídos, segundo dados da 

Associação Brasileira de Gestão Documental - ABGD Entre 3% e 5% dos arquivos de 

uma empresa são perdidos ou extraviados e funcionários podem perder até duas 

horas diárias procurando documentos extraviados entre os departamentos da sua 

empresa, devido aos problemas com o armazenamento inadequado ou com a 

desorganização dos seus arquivos em locais próprios. 

Com a evolução das mídias e tecnologias as organizações começaram a 

buscar novas formas de armazenar seus arquivos importantes, seja por interesse 

próprio, (know-how da empresa, processos e planilhas importantes para a empresa, 

escrituras e contratos, por exemplo) ou de terceiros (Notas fiscais, livros contábeis e 

fiscais, atas, por exemplo, a empresa é obrigada por lei a manter os documentos em 

sua posse), transformando microfilmes, áudios, formulários, planilhas, imagens e 

documentos impressos em formas digitais, através da Gestão Eletrônica de 

Documentos – GED, dessa forma os arquivos ficam disponíveis para as empresas na 

forma e formato que ela preferir.  

 

As frentes onde a Gestão eletrônica de documentos atua são: 

 Escaneamento de documento; 

o Principal atuação do negócio, é feito com scanners de última geração 

com velocidades de até 130 folhas por minuto, o escaneamento pode 

ser feito por diversos motivos mas em geral são realizados para 

documentos de guarda obrigatória, documentos importantes para a 

empresa e quaisquer outros documentos que possam necessitar de 

rápido acesso e disponibilidade online. 

 Custódia de documentos; 

o Com custos de armazenagens cada vez mais caros, as empresas 

estão buscando novas formas de se manterem competitivas e a 
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custódia surgiu a partir desse movimento, os documentos que antes 

ocupavam grandes espaços dentro das empresas, agora são 

destinados a uma empresa especializada na custódia e trato desses 

documentos e o espaço livre pode ser utilizado para aumentar a 

produção por exemplo. 

 Transporte de documentos; 

o O transporte oferecido é de busca e coleta para os documentos 

custodiados e escaneados por nossa empresa, trazendo mais uma 

facilidade para nossos clientes. 

 Organização de documentos; 

o Organização de documentos de acordo com os critérios do cliente, 

muitas empresas possuem salas de arquivo morto que não são 

organizadas em tempos, temos um serviço especial para organização 

destes documentos, para que nosso cliente não perca mais tempo 

buscando informações em documentos desorganizados. 

 Disponibilização em mídia ou internet 

o Após o escaneados, os arquivos são disponibilizados em mídias (CD, 

DVD, etc) ou na internet em site desenvolvido especialmente para este 

fim com acesso restrito e seguro, facilitando o acesso dos clientes aos 

seus itens escaneados sempre que desejarem de maneira rápida e 

inteligente. 

 Destruição de documentos; 

o Este serviço é utilizado em geral para destruição de documentos 

obsoletos ou documentos com informações sigilosas como dados da 

empresa, clientes ou fornecedores. A destruição é feita de forma 

totalmente ecológica, os fragmentos são irrecuperáveis e ilegíveis, após 

o processo os resíduos são destinados a reciclagem. 

A empresa será de capital misto, tendo 70% de investimento próprio e 30% de 

capital de terceiros, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES. A administração operacional e financeira ficará por conta do 

investidor majoritário, desde a escolha do ponto, equipamentos, funcionários até a 

escolha dos serviços ofertados e preços de venda.  
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3 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

 

Corresponde ao estudo dos diversos fatores e forças do ambiente, às relações 

entre eles ao longo do tempo e seus efeitos ou potenciais efeitos sobre a empresa, 

sendo baseada nas percepções das áreas em que as decisões estratégicas da 

empresa deverão ser tomadas (OLIVEIRA, 2006, p. 93). De acordo com Hitt et al 

(2002, p.52) a oportunidade “é representada por uma condição no ambiente geral que 

pode ajudar a empresa a alcançar a competitividade estratégica” e a ameaça “é 

representada por qualquer condição no ambiente geral que possa vir a prejudicar os 

esforços da empresa para alcançar a competitividade estratégica”. 

Ainda, segundo o autor citado no parágrafo acima, o ambiente externo de uma 

empresa se divide em três áreas ou camadas que podem ser o ambiente geral, 

ambiente da indústria ou setor e ambiente dos concorrentes. 

  

Tabela 1 - Características da composição e do estudo do ambiente externo. 

Ambiente Tipo de Análise Orientação da Análise 

Ambiente Geral  Macro ambiental  Orientada para o Futuro  

Ambiente do 

Setor 

Setorial  Orientada para o 

entendimento dos fatores 

e das condições que 

inf luenciam a 

lucratividade.  

Ambiente da 

Concorrência 

Concorrência Orientada para prever a 

dinâmica das ações, 

reações e intenções da 

concorrência.  

Fonte: Adaptada pelo autor a partir de Hit et al (2002). 

 

 Macroambiente 

 

As empresas bem – sucedidas reconhecem as necessidades e as tendências 

não atendidas e tomam medidas para lucrar com elas (KOTLER, 2006, p.158). 
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Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), “as empresas são afetadas por quatro 

forças que são político–legais, econômicas, sociais e tecnológicas que juntos formam 

o Macroambiente das empresas.” 

Para cada item são descritas as variáveis que mais influenciam, seu impacto 

no ambiente e indicação de ameaça ou oportunidade da variável. 

 

 

3.1.1 Ambiente Econômico 

 

Segundo KOTLER (2006), para que existam mercados é preciso que haja 

pessoas e poder de compra, sendo que este depende da renda, dos preços, da 

poupança, do endividamento e da disponibilidade de crédito. 

De acordo em CERTO (2005) e em BETHLEM (2004) os aspectos econômicos 

têm influência decisiva na empresa. A evolução dos indicadores econômicos produto 

interno bruto; distribuição de renda; índice de desemprego; taxa de câmbio; 

disponibilidade e custo da energia; índice de inflação; índice de crescimento 

econômico; tributação; taxa de juros; taxa de juros de longo prazo (TJLP); é 

determinante no estabelecimento das estratégias competitivas e das políticas de 

investimentos da empresa.  

 

Variável: Aumento do índice de inflação. 

Impacto: Alto 

Os índices de inflação são usados para medir a variação dos preços e o impacto 

no custo de vida da população. A medição é feita por diversos órgãos especializados, 

como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a FGV e a Fipe. Entre as 

diferenças de método, estão os dias em que os índices são apurados, os produtos 

que incluem, o peso deles na composição geral e a faixa de população estudada. O 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), por exemplo, considerado a 

inflação oficial do país, é medido pelo IBGE entre os dias 1º e 30 de cada mês. Ele 

considera gastos como alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação; 

despesas pessoais; educação; habitação; saúde e cuidados pessoais.  

O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 

salários mínimos. Outro exemplo é o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 

monitorado pela FGV. Ele registra a inflação de preços variados, desde matérias-



14 
 

primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. É muito usado na correção 

de aluguéis e tarifas públicas, como conta de luz, servindo para todas as faixas de 

renda. Os principais índices de inflação do Brasil são: INPC, IPCA, IPCA-E, IPCA-15, 

IGP, IGP-10, IGP-DI, IGP-M, IPC-Fipe, IPC-S, IPC-SP. 

Ameaça: Caso a taxa de juros aumente, a demanda pelos produtos podem 

diminuir, levando a empresa a ter uma retenção no número de vendas e influenciando 

todo o orçamento e lucro empresarial.  

 

Variante: Aumento da tributação. 

Impacto: Alto 

A carga tributária retira recursos que poderiam ser investidos, limitando o 

crescimento e reduzindo a geração de renda no país e desestimulam os investidores 

a continuar investindo no Brasil. Pesquisa da FIESP sobre a carga tributária no Brasil 

aponta que 64% dos empresários assinalam a carga tributária como limitadora dos 

investimentos, e 59% dos empresários, como o principal obstáculo à inovação. 

Ameaça: Além de ser o principal obstáculo ao investimento, a carga é elevada 

para todos os setores da economia, fazendo com que haja uma retração devido aos 

preços mais altos praticados em razão da carga tributária elevada. 

 

Variante: Aumento do Produto Interno Bruto. 

Impacto: Alto 

Produto Interno Bruto (PIB) é a medida do produto gerado na economia durante 

um determinado período de tempo. O cálculo é feito em unidades monetárias (Reais, 

Dólares, etc.) porque essa é a única forma de somar coisas tão distintas como bens 

(carros, toneladas de trigo, etc.) e serviços (o produto gerado em escolas, bancos, 

barbeiros, hospitais, etc.). A sua variação anual reflete o quanto a economia produziu 

a mais, ou a menos, que no ano anterior. Por outro lado, é muito importante relacionar 

o crescimento da produção com o da população do país, pois é esta relação que 

determinará se, na média, a população está "enriquecendo" ou não. É importante 

lembrar que o PIB per capita é apenas uma média indicativa: a distribuição deste 

ganho ou perda se dá de forma desigual entre as diferentes pessoas, e este efeito não 

é captado por este indicador. A economia do Paraná está sofrendo o impacto da 

recessão brasileira, mas os seus efeitos no Estado são menores do que na média 

nacional. No acumulado dos nove primeiros meses do ano (2015), o Produto Interno 
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Bruto (PIB) paranaense caiu 1,9%, de acordo com estimativa do IPARDES (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). No mesmo período, o PIB 

nacional recuou 3,2%, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) em 01/12/2015. 

Oportunidade/Ameaça: Atualmente o cenário econômico está desfavorável, 

mas conforme pesquisa realizada pelo autor e descrita na seção 4 ANÁLISE DO 

MERCADO página 22 identificamos que o Paraná tem sido menos atingido pela crise 

que afeta todo o país, isso deve ser levado em conta na tomada de decisão sobre a 

viabilidade do negócio, por um lado estamos em uma das maiores crises econômicas 

da história, por outro investir agora poderia trazer resultados positivos já que estamos 

com o cenário Paranaense melhor que o Brasileiro. 

 

3.1.2 Ambiente Tecnológico 

De acordo com HARRISON (2005), no ambiente tecnológico estão as 

influências e tendências relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias, tanto no 

setor doméstico como no internacional  

Segundo FAHEY e RANDALL (1999), “o ambiente tecnológico envolve o 

desenvolvimento do conhecimento e suas aplicações em como fazer as coisas “. Os 

aspectos tecnológicos descrevem como a pesquisa e desenvolvimento (P&D) podem 

contribuir para a disponibilização de novos equipamentos e procedimentos para a 

produção de produtos ou novos produtos. Deve – se também levar em consideração 

a transferência de tecnologia ou aplicações dos conhecimentos, inovações de 

produtos, patentes e propriedade intelectual e investimentos governamentais em P&D 

também devem ser objetos de análise. 

 

Variável: Aumento Investimentos Governamentais em P&D 

Impacto: Alto. 

O investimento industrial é uma variável chave porque ele é fonte de demanda 

no curto prazo para a economia garantindo menores pressões inflacionárias no futuro, 

uma vez que é o principal responsável pela instalação de capacidade produtiva e, 

portanto, pela garantia da oferta.  

Ameaça: Devido à crise por qual passamos os investimentos governamentais 

estão cada vez menores. 
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Variável: Aumento da Transferência de Tecnologia 

Impacto: Médio 

Oportunidades: Descentralização do conhecimento 

 

3.1.3 Ambiente Político-legal 

De acordo com Kotler e Keller (2006), as decisões de marketing são fortemente 

afetadas por mudanças no ambiente político-legal e esse ambiente é formado por leis, 

órgãos governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias 

organizações e indivíduos, sendo que, às vezes, essas leis criam novas oportunidades 

de negócios. 

Já Harrison (2005) diz que o ambiente político são influências e tendências 

associadas aos governos e a outras entidades políticas ou legais; forças políticas, 

tanto domésticas como externas, estão entre os determinantes mais importantes do 

sucesso organizacional. 

Variável: Crise Política 

Impacto: Alto. 

Atualmente passamos por uma crise política sem igual no Brasil, está por sua 

vez traz uma incerteza sobre o futuro. 

Ameaça: Momentos de crise trazem uma tensão à tona, são feitos poucos 

investimentos por parte do governo e empresas privadas. Deve ser levado em 

consideração no momento de análise da viabilidade do negócio. 

 

3.1.4 Ambiente Social 

De acordo com Kotler e Keller (2006), as preferências e o gosto das pessoas 

direcionam o poder de compra para determinados bens ou serviços em detrimento de 

outros. A sociedade molda crenças, valores e normas que definem, em grande parte, 

esses gostos e preferências. As pessoas absorvem quase que inconscientemente a 

visão de mundo que define seu relacionamento consigo mesmas, com outras 

pessoas, com organizações, com a sociedade, com a natureza e com o universo. 

 

Variável: Poder de compra das famílias 

Impacto: Alto 

De acordo com Valor Econômico, o cenário de queda da renda, inflação alta e 

crédito mais escasso intensificou as perdas do comércio até o terceiro trimestre. Na 
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comparação com setembro do ano passado (2014), o varejo vendeu 6,2% a menos. 

Foi o pior resultado para o mês desde 2001, início da série histórica da Pesquisa 

Mensal do Comércio (PMC). 

Ameaça/Oportunidade: O poder de compra das famílias movimenta a 

economia, atualmente vem caindo a cada pesquisa, reflexo do momento político-

financeiro que passamos no Brasil. Com pouca procura pelos consumidores, as 

empresas (nossos possíveis clientes) tendem a ter uma diminuição nas vendas, dessa 

forma buscando alternativas para baixar custos de produção, vendas e armazenagem. 

Neste momento é necessário que façamos uma estratégia para que as empresas 

percebam como nosso serviço pode auxiliar nessa contenção de gastos. 

 

 Ambiente Setorial 

 

 

Análise Setorial consiste em analisar o ambiente, estudando suas ameaças e 

oportunidades, visando sua posição atual no mercado. Através do modelo de análise 

das forças de Porter encontramos melhores formas de desenvolver estratégias que 

nos tragam competitividade. Outro ponto chave deste modelo é obter o cálculo de 

impacto, onde atribuímos um peso aos fatores de oportunidade e ameaças do 

mercado, obtemos o nível de impacto desta força no mercado. 

Cada força do modelo é formada por fatores por onde conseguimos o seu nível 

de impacto. Isso é feito por meio de pesos que são atribuídos através de notas que 

variam de 1 a 5, sendo o peso 1 atribuído quando a informação significar ser 

totalmente falsa, 2 como falsa, 3 nem falsa nem verdadeira, 4 verdadeira e 5 atribuído 

para uma informação totalmente verdadeira. Abaixo as forças da indústria e seu 

respectivo cálculo, onde mostramos o impacto de cada força sobre o mercado. 

 

3.2.1 Concorrentes 

 

Existe rivalidade entre concorrentes, principalmente no quesito tempo de 

atuação, muitos concorrentes atuam a mais de 10 anos no mercado, tendo como 

clientes principais grandes empresas nacionais e internacionais que atuam no Brasil, 

isso é levado em consideração pelos clientes que relacionam tempo de atuação com 

qualidade, para nossa empresa a força dos concorrentes será a que mais influenciará 
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as decisões estratégicas da empresa. Esta força tem impacto alto nas análises. 

Abaixo é apresentado o cálculo dos fatores que influenciam na força dos concorrentes 

 
Tabela 2 - Rivalidade entre os concorrentes 

 
3.2.2 Clientes 

 

Os clientes em geral empresas de pequeno e médio porte estão sempre em 

uma busca constante de redução de custos por isso vão sempre buscar o preço mais 

acessível mas ao perceberem a qualidade do serviço optam pela qualidade em 

detrimento ao preço. Esta força tem impacto médio nas análises. Abaixo é 

apresentado o cálculo dos fatores que influenciam na força dos clientes. 

 

Tabela 3 – Poder de negociação dos compradores 

FATORES força 2 Nota: 

A. Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte 
pressão por preços menores. 

3 

B. Produto/serviço vendido pela empresa representa muito nos custos 
dos clientes ou de suas compras. 

4 

C. Produtos/serviços que os clientes compram são padronizados. 2 

D. Cliente não têm custos adicionais significativos se mudarem de 
fornecedores. 

1 

E. Há sempre uma ameaça de que os clientes venham a produzir os 
produtos/serviços adquiridos no setor. 

1 

F. Produto/serviço vendido pela empresa existente não é essencial 
para melhorar os produtos do comprador. 

2 

G. Clientes são muito bem informados sobre preços e custos do setor. 2 

H. Clientes trabalham com margens de lucro achatadas. 3 

TOTAL 18 

Força 4 =   2,25 

FATORES – Força 1 Nota: 

A. Existe grande número de concorrentes, com relativo equilíbrio em 
termos de tamanho e recursos. 

4 

B. O setor em que se situa o negócio mostra lento crescimento. Uns 
prosperam em detrimento de outros. 

1 

C. Custos fixos altos e pressão no sentido de vender o máximo para 
cobrir esses custos. 

3 

D. Acirrada disputa de preços entre os concorrentes. 5 

E. Não há diferenciação entre os produtos/serviços comercializados 
pelos concorrentes. 

4 

F. É muito dispendioso para as empresas já estabelecidas saírem do 
negócio. 

5 

TOTAL 22 

 Força 1 =   3,67 
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3.2.3 Fornecedores 

 

 Por se tratar essencialmente de serviço prestado, nosso principal fornecedor 

será de caixas de papelão para armazenagem, esse tipo de material é facilmente 

encontrado no mercado com qualidade e preços bons, também temos os fornecedores 

das maquinas e equipamentos para a realização do serviço, essas maquinas serão 

compradas/alugadas conforme a demanda necessária. Esta força tem impacto 

baixo/médio nas análises. Abaixo é apresentado o cálculo dos fatores que influenciam 

na força dos fornecedores. 

 

Tabela 4 - Poder de negociação dos fornecedores 
 

 
3.2.4 Novos entrantes 

 

Como já citado, muitos concorrentes possuem vários anos de experiência, isso 

acaba por si só inibindo novos concorrentes, mas existem diversas franquias e 

empresas do exterior especializadas buscando novos mercados, por isso essa força 

tem impacto médio nas análises. Abaixo é apresentado o cálculo dos fatores que 

influenciam na força dos novos entrantes. 

FATORES força 3 Nota: 

A. O fornecimento de produtos, insumos e serviços necessários é 
concentrado em poucas empresas fornecedoras. 

2 

B. Produtos/serviços adquiridos pelas empresas existentes não são 
facilmente substituídos por outros. 

4 

C. Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para os 
fornecedores. 

2 

D. Materiais/serviços adquiridos dos fornecedores são importantes para o 
sucesso dos negócios no setor. 

2 

E. Os produtos comprados dos fornecedores são diferenciados. 1 

F. Existem custos significativos para se mudar de fornecedor. 1 

G. Ameaça permanente de os fornecedores entrarem no negócio do setor. 1 

TOTAL 13 

 Força 3 =   1,86 
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Tabela 5 – Possibilidade de Novos Entrantes 

 Fatores força 4 

 Nota: 

A. É possível ser pequeno para entrar no negócio. 4 

B. Empresas concorrentes têm marca desconhecidas ou os clientes 
não são fiéis. 

2 

C. Baixo investimento em infraestrutura, crédito a clientes e produtos. 4 

D. Os clientes terão baixos custos para trocarem seus atuais 
fornecedores. 

1 

E. Tecnologia dos concorrentes não é patenteada. Não é necessário 
investimento em pesquisa. 

2 

F. O local, compatível com a concorrência, exigirá baixo investimento. 4 

G. Não há exigências do governo que beneficiem empresas existentes 
ou limitem a entrada de novas empresas. 

5 

H. Empresas estabelecidas têm pouca experiência no negócio ou 
custos altos. 

1 

I. É improvável uma guerra com os novos concorrentes. 3 

J. O mercado não está saturado. 4 

TOTAL 30 

  Força 1 =   3 

 

 

3.2.5 Produtos substitutos 

 

Risco médio/baixo (substituto seria a própria empresa criar um departamento 

de gestão eletrônica de documentos). Abaixo é apresentado o cálculo dos fatores que 

influenciam na força dos produtos substitutos. 

 

Tabela 6 - Ameaça de Produtos Substitutos 

FATORES força 5 Nota: 

A. Verifica-se uma enorme quantidade de produtos/serviços substitutos. 2 

B. Produtos/serviços substitutos têm custos mais baixos que os das 
empresas existentes no negócio. 

2 

C. Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para promover 
sua imagem e a dos produtos e serviços. 

3 

D. Setores de atuação dos produtos/serviços substitutos estão em 
expansão, aumentando a concorrência. 

1 

TOTAL 8 

 Força 3 =   2 
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3.2.6 Análise ambiente Setorial  

O gráfico abaixo demostra o resultado do cálculo das 5 forças do setor,  a única 

força que apresenta alto impacto é a rivalidade entre os concorrentes, com pontuação 

de 3,67. Com impacto médio temos ameaça de novos entrantes, poder de negociação 

dos compradores e ameaça de produtos substitutos, com a pontuação 3,00, 2,25 e 2 

respectivamente. Com a pontuação de 1,86 a força poder de negociação dos 

fornecedores pode ser considerada de médio/baixo impacto. Dessa forma podemos 

considerar, após analisar as informações obtidas, que o setor de gestão eletrônica de 

documentos apresenta de uma forma geral médio impacto no que se refere as 5 forças 

de porter.   

 

Tabela 7 - Intensidade Forças Setorial 

INTENSIDADE DA FORÇA 

BAIXA 1,00-1,70 

MÉDIA 1,71-3,40 

ALTA 3,41-5,00 

 

 

Tabela 8 - Forças de Porter 
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4 ANÁLISE DO MERCADO 

 

Para Kotler e Keller (2006) o primeiro passo para efetuar uma análise dos 

concorrentes é identificar os principais concorrentes, em seguida a empresa deve 

descobrir suas estratégias, seus objetivos, suas forças e suas fraquezas. 

Nossos principais concorrentes em Curitiba e região metropolitana são Célula 

Gestão de documentos, Núcleo Básico, Index informação integrada e Arquivar gestão 

de documentos. Todos prestam serviços de qualidade, existe disputa pelos clientes 

maiores que ainda não possuem contrato com empresas de gestão eletrônica de 

documentos, geralmente a disputa é vencida por quem faz o valor mais baixo. Por 

focarem os esforços em grandes contas, as empresas de pequeno e médio acabam 

desamparadas pelo setor. 

 Concorrente: Célula 

o Tempo de atuação: 11 anos 

o Principais produtos/serviços: 

 Terceirização de Processos de Negócio; 

 Centro de Documentação (no cliente); 

 Digitalização; 

 Software GED; 

 Guarda de documentos. 

o Pontos fortes:  

 Tempo de atuação no mercado; 

 Atende clientes como Unimed e Fedex, demais clientes são regionais 

de Minas Gerais. 

 Possui plano especial para micro e pequenas empresas. 

o Pontos fracos: 

 Principal área de atuação é Minas Gerais, em Curitiba possui apenas 

uma unidade.  

 

 Concorrente: Núcleo Básico  

o Tempo de atuação: 18 anos 

o Principais produtos/serviços: 

 Organização de documentos; 
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 Digitalização de documentos; 

 Guarda física de documentos; 

 Gerenciamento de documentos; 

 Soluções por mercado. 

 Venda e locação de Scanners; 

o Pontos fortes:  

 Tempo de atuação no mercado; 

 Matriz é em Curitiba; 

 Atende clientes como: Copel, Polícia Federal, UFPR E Balaroti 

o Pontos fracos: 

 Não anuncia plano especial para pequenas e médias empresas. 

 

 Concorrente: Index 

o Tempo de atuação: 28 anos 

o Principais produtos/serviços: 

 Memória Institucional; 

 Gestão Documental; 

 Gestão da Informação 

 Espaço Digital; 

 Capacitação. 

o Pontos fortes:  

 Tempo de atuação no mercado; 

o Pontos fracos: 

 Não anuncia plano especial para pequenas e médias empresas. 

 

 Concorrente: Arquivar 

o Tempo de atuação: 20 anos 

o Principais produtos/serviços: 

 Digitalização de documentos; 

 Organização de documentos; 

 Software GED; 

 Auditoria; 

 Gerenciamento de documentos físicos e digitais; 

 Terceirização. 
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o Pontos fortes:  

 Tempo de atuação no mercado; 

o Pontos fracos: 

 Não anuncia plano especial para pequenas e médias empresas. 

 

 Mercado consumidor 

 

O mercado consumidor de serviços de gestão eletrônica de documentos são, 

em geral, empresas de todos os tamanhos que buscam formas de reduzir custos, 

melhorar a gestão documental, evitar o dispêndio de tempo na busca por documentos, 

evitar a perda de documentos importantes para a empresa, evitar a alocação de mão 

de obra própria em serviços que podem ser terceirizados, empresas que precisam 

cumprir determinações legais de guarda de documentos exemplo: Notas fiscais, 

contribuições à previdência social, folhas de pagamento e registro de funcionários, 

atas, livros contábeis e fiscais, etc. Para nossa empresa, focaremos em pequenas e 

médias empresas, em geral essas empresas se enquadram no programa SIMPLES 

nacional. “O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas 

e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007.” (Receita Federal, 2015). 

De acordo com um levantamento de Novembro de 2015 da Receita Federal 

existem apenas em Curitiba 156.247 optantes pelo sistema SIMPLES Nacional. Em 

janeiro esse número era de 139.833, ou seja, um aumento de 16.414 optantes, isso 

mostra como o programa é interessante, principalmente para pequenas e médias 

empresas. Dentro deste universo temos empresas nos mais diversos ramos de 

atuação, desde cabeleireiros e panificadoras até escritórios e pequenas fabricas,  

A compra ocorre quando existe uma demanda muito grande por parte do 

cliente, uma necessidade de baixar custos ou algum fator externo à empresa 

(Governo, Órgão regulador, etc...). 

Após a compra do serviço (seja por mensalidades ou pacotes) o cliente 

geralmente não muda de empresa contratada, devido aos custos de retrabalho, pois 

cada empresa possui o seu próprio sistema de controle de arquivos, mesmo que não 

seja necessário digitalizar o material novamente. Como o serviço prestado pelas 

empresas de GED em geral é de boa qualidade os clientes não buscam os 

concorrentes. 
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 Pesquisa Quantitativa 

 

Segundo MALHOTRA (2001), a pesquisa quantitativa tem por objetivo 

quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a população alvo. O 

autor define ainda que a pesquisa de Marketing seja a identificação, coleta, análise e 

disseminação de informações de forma sistemática e objetiva, visando melhorar a 

tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de problemas e 

oportunidades em Marketing.  

A pesquisa quantitativa foi realizada com trinta e dois elementos. Trata-se de uma 

pesquisa preliminar que foi utilizada para justificar a montagem deste plano de 

negócios. Já está previsto nas despesas pré-operacionais a contratação de uma 

empresa especializada para realizar uma pesquisa completa de amostragem 

probabilística. 

 

Problema e objetivo de pesquisa 

Problema: Como as empresas, em especial as pequenas, medias e novas, se 

relacionam com a gestão eletrônica de documentos e qual a percepção de valor 

dessas empresas em relação ao tópico? 

 

Objetivos da pesquisa: 

 Identificar a localização dos clientes; 

 Identificar se os clientes têm conhecimento sobre GED; 

 Identificar se utilizam algum sistema GED; 

 Verificar a satisfação dos clientes que já possuem contratos com empresas GED; 

 Verificar se existe interesse na contratação de um serviço GED; 

 Identificar quais serviços seriam contratados; 

 Identificar a forma como o cliente prefere pagar pelos serviços GED 
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 Resultado da Pesquisa 

A Pesquisa realizada apresentou os seguintes resultados: 

Obtivemos respostas de um total de 32 empresas, dentre elas pequenas 

(40,6%), médias (53,1%) e grandes (6,3%), situadas em Almirante Tamandaré, 

Araucária, Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais. 

Quando perguntado se essas empresas já haviam recebido ou pesquisado 

alguma informação sobre gestão eletrônica de documentos 59,4% respondeu que sim 

e 40,6% respondeu que não, isso mostra como ainda não está bem difundido o 

conceito de GED entre as empresas. Como mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 1 - Pesquisa informações GED 

 

 

 

Dentro do universo consultado apenas 9,4% possui um sistema de GED em 

funcionamento dentro de sua empresa, em geral a qualidade, atendimento e 

velocidade do serviço foi considerado boa na avaliação sobre os serviços contratado. 

Os demais 90,6% (gráfico 2) não possuem um sistema de GED em suas empresas e 

para esses foi perguntado se havia interesse na contratação do serviço, 89,7% 

respondeu que sim e apenas 10,3% não tinham interesse (gráfico 3).  

Gráfico 2 - Utilização de sistemas GED 
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Gráfico 3 - Interesse em GED 

 

Para os interessados foi apresentado uma lista de serviços e solicitado que 

marcassem as que mais interessavam para eles, 76,9% escolheram escaneamento 

de documentos, organização de documentos foi escolhido por 17 empresas, ou seja, 

64,4%, 61,5% escolheu custódia de documentos, transporte de documentos ficou com 

50% e destruição de documentos com 23,1%, vale lembrar que nessa questão era 

possível escolher várias alternativas por isso os valores não fecham em 100%. 

Finalmente foi perguntado qual a melhor forma de pagamento na opinião do 

cliente, 21 optaram pelo pagamento em plano de mensalidades, totalizando 80,8% do 

total e o restante, 19,2%, optou pelo pagamento em pacotes de serviço.  

Esses dados são importantes para a empresa pois após uma análise do 

compilado de informações podemos avaliar que existe uma demanda de clientes que 

precisam de serviços de Gestão eletrônica de documentos, o resultado dessa 

pesquisa é o suficiente para viabilizar a elaboração deste plano de negócios, porém é 

necessário avaliar a necessidade de uma pesquisa mais profunda (amostragem 

probabilística e com mais amostras) realizada por empresa especializada, antes do 

início das atividades. 

Com base nas informações dessa pesquisa foi elaborado a modelagem de 

pagamento da empresa e demanda, apresentada nos sumários operacional e 

financeiro. 
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5 PLANEJAMENTO MERCADOLÓGICO 

 

 

 Produto/Serviço 

 

O Principal serviço disponibilizado pela empresa será a gestão de documentos 

terceirizada, que envolve organização, recuperação, armazenagem e digitalização de 

documentos físicos sejam setoriais, históricos, contábeis/financeiros e/ou sigilosos. 

Bem como a disponibilização dos documentos digitalizados em plataforma online, com 

acesso exclusivo por meio de senha criptografada. Será realizado de forma ativa 

(levamos equipamento até o cliente) e passiva (documentos vem até nossa empresa), 

de acordo com a demanda necessária. 

 

 Preço 

 

A estratégia de preço foi definida para atingir pequenas e médias empresas que 

não tem um orçamento específico para gestão documental, temos duas formas de 

cobrança principal, através de mensalidades fixas e/ou pacote de serviços. A 

mensalidade será cobrada mensalmente para serviços específicos pré-determinados 

em contrato com o cliente, levando em consideração o valor de cada serviço 

multiplicado pela quantidade estimada de uso. Os Pacotes de serviço serão vendidos 

de acordo com o serviço escolhido e com um número determinado de usos, por 

exemplo: Pacote de serviço de 1000 escaneamentos. 

 

Nosso serviço será ofertado em duas formas principais: 

 Mensalidades – Personalizadas de acordo com a demanda e necessidade do 

cliente. Para fins de cálculo de demanda consideramos 3 valores de 

mensalidades básicos: 

o Simples por R$ 39,00;  

 100 digitalizações + 1 caixa arquivo armazenada; 

o Elite por R$ 249,00; 

 700 digitalizações + 3 caixas arquivo armazenadas; 

o Top por R$ 799,00. 
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 2000 digitalizações + 15 caixas armazenadas` 

 Pacote de serviços – Como adicionais para as mensalidades: 

o Pacotes entre 500 e 10000 digitalizações com preço médio de 0,35 por 

digitalização, sendo o valor relativo ao número de digitalizações 

solicitadas, quanto mais digitalizações, menor o valor. 

 Pacote de serviços – Não mensalistas: 

o Pacotes entre 500 e 10000 digitalizações com preço médio de 0,45 por 

digitalização, sendo o valor relativo ao número de digitalizações 

solicitadas, quanto mais digitalizações, menor o valor. 

 

Os valores apresentados são bases médias para cálculos, cada projeto deve 

ter seu investimento discutido com o cliente e deve-se levar em consideração os 

seguintes fatores: 

 Quantidade de arquivos; 

o Demanda pontual ou constante; 

 Estado dos documentos a serem trabalhados;  

o Rasgados; 

o Amassados; 

o Com grampos; 

o Em Pastas (AZ, suspensas, grampeadas, encadernadas) 

o Em sacos plásticos; 

o Etc. 

 Como serão organizados: 

o Por arquivos; 

o Por setores, departamentos; 

o Por assuntos. 

 Como serão indexados: 

o Qual o nome em cada documento (isso é feito para facilitar a localização 

após o escaneamento, vários documentos podem levar o mesmo 

indexador, depende da escolha do cliente. 

 Onde os documentos serão salvos: 

o Mídias (CD, DVD, pendrive...) 

o Software GED; 
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 Onde será realizado o serviço: 

o Insite – na empresa contratante, onde os documentos estão; 

o Offsite – na empresa contratada, deve se inserir os gastos com o 

transporte dos documentos. 

 Destinação dos arquivos físicos: 

o Voltam para a empresa; 

o São armazenados conosco; 

o São destruídos; 

 Número de pessoas necessárias para cumprir a demanda. 

 

 

 Promoção/Comunicação 

 

Nosso público alvo são empresas de pequeno e médio porte da cidade de 

Curitiba e região metropolitana a promoção será feita principalmente em publicações 

especifica para empresas de pequeno e médio porte, jornais de grande circulação, 

outdoors e rádio. Outro ponto focal para promoção são as feiras do setor onde 

podemos buscar parcerias e novas tecnologias e feiras de outros setores onde 

podemos buscar novos clientes para a empresa. 

 

 Distribuição 

 

Como forma de distribuição utilizaremos carros de carga para levar o material 

até nosso escritório ou levar o Scanner para a empresa cliente, dependendo da 

quantidade de documentos e tipo de serviço contratado, também pode ser utilizado 

moto frete para o transporte dos documentos. Também será utilizado o portal online 

para acesso aos documentos digitalizados. 

 

 Segmentação de mercado e posicionamento 

 

A empresa vai atuar principalmente no modelo B2B e com profissionais 

autônomos, o Público alvo são empresas com faturamento até R$ 3.600.000,00 reais 

por ano, enquadradas no sistema SIMPLES Nacional (pequeno e médio porte) e 
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autônomos que necessitam do serviço de escaneamento e custódia de documentos, 

tais como advogados, contadores e arquitetos. Atuando principalmente com cliente de 

Curitiba e Região metropolitana 

 

5.5.1 ANÁLISE SWOT 

 

5.5.2 Pontos Fortes 

 

Dentre os pontos fortes identificados pelo estudo consideramos mais relevante 

o modelo de negócio e o preço competitivo, pois buscaremos atender clientes de 

pequenas, médias e novas empresas, com necessidades de tendo em vista que a 

maioria de nossos concorrentes foca seus esforços na conquista de grandes 

empresas e licitações, muitas vezes oferecendo um preço a baixo do mercado porém 

com qualidade relativamente baixa também. 

 

5.5.2.1 Plano de Ação para Pontos Fortes 
 

Nosso preço oferecido é um atrativo para os clientes que buscam qualidade, 

por isso iremos investir em nosso mix de marketing para conscientização do cliente 

de que nossos serviços auxiliam toda a cadeia de processos da empresa, tendo em 

vista que, atualmente, as empresas recorrem ao serviço de GED apenas quando são 

fiscalizadas, auditadas ou autuadas para obtenção de algum documento.  

Quanto ao modelo de negócio nosso foco são as pequenas, médias e novas 

empresas, as duas primeiras pois acabam esquecidas pelo setor, sendo assim um 

bom nicho de mercado e a última pois são empresas que geralmente buscam redução 

de custos e despesas. Nosso mix será voltado, em um primeiro momento, 

principalmente para esses três tipos de empresa. 

 

5.5.3 Fraquezas 

 

Como fraquezas para o novo negócio foi identificado a falta de Know-How 

conciso, sem experiência prática no ramo e o tempo de atuação baixo, trazendo uma 

possível resistência por parte dos clientes em aceitar uma empresa com pouco tempo 

de atuação frente a nossos concorrentes, com média de 10 anos de atuação. 
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5.5.3.1 Plano de Ação para Fraquezas 
 

Em relação ao baixo tempo de atuação contrataremos uma agencia de 

publicidade e propaganda (despesas pré operacionais) para pesquisar o mercado, 

desenvolver a marca e buscar a melhor alternativa para entrada de um novo player 

sem tempo de atuação.  

A falta de Know-How, sem experiência prática no ramo, em um primeiro 

momento, será um fator limitante mas embasaremos nossas ações em conhecimentos 

adquiridos de gestão através da formação acadêmica e MBA do sócio investidor 

também já está previsto a participação em cursos da área na cidade de São Paulo, 

que irão facilitar o início das atividades. Como plano de contingencia, pode-se 

considerar a contratação de uma consultoria especializada para auxiliar na 

estruturação da empresa.  

 

 

 

 

5.5.4 Oportunidade 

 

As oportunidades do negócio mais relevantes são a expansão do setor devido 

a iniciativa de diminuição de custos, inclusive de armazenagem de documentos, por 

parte dos clientes, necessidade de disponibilidade cada vez mais rápida de 

documento e arquivos para as empresas e novas tecnologias que facilitam os 

procedimentos de uma forma geral e podem até substituir processos já existentes a 

fim de facilitar o desenvolvimento do negócio. 

 

5.5.4.1 Plano de ações paras as oportunidades 
 

Para que se possa aproveitar as oportunidades é preciso sempre se manter 

atualizado. Faremos isso participando de feiras do setor e setores correlatos, tais 

como o congresso ECMSHOW 2016 (O principal encontro do mundo do papel e do ECM 

- Gestão de Conteúdo Empresarial, da sigla em inglês - Maior evento Internacional do setor 

na América Latina), Fenalaw 2016 (Exposição e Congressos para o Mercado Jurídico) e 



33 
 

Congresso Brasileiro de Contabilidade 2016. Buscamos agregar o máximo de valor 

possível para nossos clientes, oferecendo serviços de qualidade para empresas que 

buscam reduzir despesas e organizar processos. 

 

 

5.5.5 Ameaças 

 

A principal ameaça são nossos concorrentes, no mercado existem diversas 

empresas de gestão eletrônica de documentos, algumas com muitos anos de 

experiência, mas ainda existe mercado disponível para novos entrantes, porém 

empresas que já atuam com algum sistema/empresa de GED dificilmente mudam para 

outra, pois a mudança de dados para outro servidor seria muito onerosa. Outro ponto 

importante são eventuais mudanças regulatórias, que podem definir mudanças no 

setor sem a devida consideração e eventuais custos de adaptação.  

 

 

5.5.5.1 Plano de ações paras as ameaças 
 

Investir em propaganda será nossa principal ação para mitigar o risco da 

ameaça que os concorrentes oferecem para a empresa, destarte nossa empresa irá 

buscar clientes que ainda não possuem sistemas de gestão eletrônica de documentos 

ou cliente que estão insatisfeitos com os serviços prestados pelos concorrentes.  

Através de associação de empresas e feiras do setor estaremos cientes de 

eventuais mudanças regulatórias ou fiscais que se aplicam a nossa empresa. 

 

 

 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

 

Dentro dessas Diretrizes encontram-se as definições da Missão e Visão da 

organização. Uma das suas finalidades-chave é informar aos stakeholders o que a 

empresa é, o que pretende e a quem pretende atender (Hitt, Ireland e Hoskisson, 

2008). 
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5.6.1 Missão 

 

Segundo Harrison (2005, p. 112), a missão define o que é a organização e as 

razões para sua existência, normalmente contém todos os elementos de direção 

estratégica, incluindo visão, definição dos negócios e valores organizacionais. 

A missão da empresa é “Oferecer um excelente e completo serviço para a 

melhoria dos processos de gestão estratégica de documentos e informações 

empresarias, suprindo as reais necessidades de nosso cliente, agregando valor e 

confiança as suas relações”. 

 

Nossos Valores são:  

o Integridade e comprometimento; 

o Valorização humana, respeito por pessoas; 

o Inovação e constante melhoria 

o Sustentabilidade ambiental 

 

 

 

5.6.2 Visão 

 

Para Fernandes e Berton (2005, p. 149), visão pode ser considerada como a 

explicação do que se idealiza para a organização, envolvendo os desejos de onde se 

quer chegar, compreendendo temas como valores, desejos, vontades, sonhos e 

ambição 

A Visão da empresa é Ser no mercado em que atua referência em excelência 

e qualidade na prestação de serviços e atendimento ao cliente. 
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6 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Segundo Tachizawa (2001), gestão de pessoas é um processo de gestão 
descentralizada apoiada nos gestores responsáveis, cada qual em sua área, pelas 
atividades-fim e atividades-meio das organizações. 
 

 Competências necessárias 

 

As competências dos colaboradores referem-se às funções desempenhadas. 

A seguir serão especificadas as funções, as atividades, os pré-requisitos e as 

competências necessárias de cada colaborador. 

Tabela 9 - Competências Auxiliar administrativo 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Descrição detalhada do cargo: 
Controle do sistema de caixa. 
Realização de Pagamentos de títulos e suas baixas. 
Contas a Receber. 
Analisar operações de crédito e cobrança. 
Negociação com Instituições Financeiras. 
Realização de Relatórios de Controladoria. 
Fechamento do Faturamento. 
Emissão de Boletos. 
Acompanhamento dos Serviços de Contabilidade e Segurança. 
Demais atividades do departamento financeiro. 
Realizar compras de insumos (materiais de limpeza, materiais de expediente, alimentação) e 
também controlar o recebimento desses produtos. 
Garantir melhor opção de compra (negociar preços e condições de pagamentos). 

Conhecimentos necessários: 
Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área. 

Competências necessárias:     
Capacidade para atuar com operações financeiras. 
Capacidade de aplicar conhecimentos. 
Capacidade para trabalhar em equipe. 
Planejamento e Organização: coordenar suas tarefas, como cronograma e ações. 
Capacidade de Gerenciar Tempo. 
Bom relacionamento interpessoal. 

 

Tabela 10 - Competências Secretária/Assistente 

Cargo: Secretária/Assistente 

Descrição detalhada do cargo: 
Recepcionar visitantes e clientes. 
Responder perguntas gerais sobre a empresa ou direcionar as perguntas para outros 
funcionários qualificados a responder. 
Enviar e receber correspondências ou produtos. 
Processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, fax e mensagens), organizá-los e 
distribuir para o destinatário. 
Responsável pelo e-mail geral da empresa. 
Executar arquivamento de documentos da empresa. 
Atendimento de telefone. 
Anotar recados. 
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Conhecimentos necessários: 
Ensino Médio Completo. 
Conhecimento pacote office 

Competências necessárias:     
Capacidade de comunicação. 
Boa memória. 
Capacidade de demonstrar atitudes flexíveis e de adaptá-las a terceiros e a situações adversas. 
Identificar e atuar pro ativamente sobre problemas e oportunidades. 
Planejamento e Organização: coordenar suas tarefas, como cronograma e ações. 
Capacidade de Gerenciar Tempo. 
Bom relacionamento interpessoal. 

 

Tabela 11 - Competências Técnico em digitalização 

Cargo: Técnico em digitalização 

Descrição detalhada do cargo: 
Receber e separar material para ser digitalizado. 
Preparar materiais para digitalização. 
Digitalizar documentos. 
Organizar documentos. 
Indexar arquivos, caixas e documentos. 
Armazenar documentos. 

Conhecimentos necessários: 
Ensino Médio Completo. 
Conhecimento em sistema operacional e pacote office. 

Competências necessárias:     
Organização.  
Raciocínio lógico. 
Foco. 
Capacidade de demonstrar atitudes flexíveis e de adaptá-las a terceiros e a situações adversas. 
Identificar e atuar pro ativamente sobre problemas e oportunidades. 
Planejamento e Organização: coordenar suas tarefas, como cronograma e ações. 
Capacidade de Gerenciar Tempo. 

 

Tabela 12 - Competências Motorista/Carregador 

Cargo: Motorista/Carregador 

Descrição detalhada do cargo: 
Coletar e entregar arquivos, caixas, malotes e afins. 
Carregar arquivos, caixas, malotes e afins quando necessário. 
Alocar e arquivar de materiais a serem custodiados pela empresa. 

Conhecimentos necessários: 
Carteira nacional de habilitação tipo B e C.  
Ensino médio completo 

Competências necessárias:     
Capacidade de aplicar conhecimentos. 
Capacidade para trabalhar em equipe. 
Planejamento e Organização: coordenar suas tarefas, como cronograma e ações. 
Capacidade de Gerenciar Tempo. 
Bom relacionamento interpessoal. 

 

 Estrutura organizacional 

 

Para início das atividades foi definido a contratação de 5 funcionários, sendo 1 

secretária/assistente, 1 auxiliar administrativo, 2 técnicos digitalizadores e 1 

motorista/carregador. O Sócio administrador, devido ao largo networking, irá atuar 
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como comercial da empresa, buscando novos clientes e demandas. O Sócio também 

será o responsável por toda a gestão da empresa, ou seja todos os demais 

funcionários respondem diretamente ao sócio, a princípio sem supervisores. A seleção 

dos funcionários será realizada pelo sócio administrador. Serão criados anúncios 

específicos para as vagas em jornais, sites de busca e no ministério do trabalho. 

 

 

6.2.1 Serviços Terceirizados 

 

A fim de se concentrar nas áreas em que pode criar valor para seus clientes, a 

empresa terceirizará os serviços de contabilidade, segurança e limpeza do complexo. 

Com essa escolha a empresa pode se tornar mais competitiva no mercado, pois 

permite que se possam concentrar os esforços e talentos na atividade principal, 

aprimorando as atividades finais. 

 

6.2.1.1 Contabilidade 
 

Para os serviços de contabilidade será contratada o escritório Contábil Análise, 

localizado no bairro Rebouças em Curitiba-PR. A empresa foi escolhida, pois está 

registrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC e em conformidade 

com a legislação, sua estrutura se apresenta adequada, oferecendo serviços e 

profissionais com ética e qualidade. 

 

6.2.1.2 Segurança e limpeza 
 

A empresa selecionada para realizar os serviços de segurança e limpeza 

predial foi o Grupo Scorpion, por atender as expectativas da nossa empresa e oferecer 

um serviço de qualidade com um valor acessível. O Grupo Scorpion será responsável 

pelo projeto de segurança, ainda a definir, mas que contará minimamente com a 

instalação de câmeras de segurança, cerca elétrica e sistema de monitoramento 

remoto. 
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7 OPERACIONAL 

 

 

 Infraestrutura 

 

Para a empresa serão necessários 3 locais principais, escritório, sala de 

operações e armazém. 

Escritório: Sala com 25m², duas mesas, duas cadeiras, dois 

computadores/laptop, 2 telefones.  

Sala de operações: Sala com 40m² com acesso fácil ao armazém, com 3 

bancadas de 3 metros cada, escâner colorido, escâner preto e branco, 5 cadeiras,  

Armazém:  Galpão coberto e fechado com segurança 24 horas, de preferência 

sem instalações elétricas, vistoriado pelos bombeiros regularmente, com seguro. 

Deve ser localizado em região não propicia a alagamentos, deve conter: estrutura de 

metal para guarda dos documentos, escada de metal larga para acessar os arquivos 

alocados no alto 

Foi identificado um barracão disponível para locação no bairro Hauer em 

Curitiba que atende as necessidades levantadas pelo negócio. O valor para locação 

é de R$ 4300, conforme anuncio em site de busca de imóveis. Abaixo é apresentado 

o imóvel identificado: 

Figura 1 - Galpão 
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7.1.1 Logística: 

 

Nesta seção será apresentada a forma de trabalho para a empresa: 

 
 
 
 
 
Figura 2 - Processos da Empresa 

 

 

 

Para documentos tratados em nosso escritório: 

Um funcionário treinado vai até o local onde estão os documentos para orientar 

sobre a melhor forma para armazenamento nas caixas provisórias, carregamento e 

transporte, conforme o contrato o próprio funcionário traz as caixas em carro próprio 

da empresa ou os documentos podem chegar até o local da empresa por 

transportadora, moto frete. Nesse momento são dispostos em local apropriado para 

espera até o início da separação do material, a preparação consiste em pré 

organização dos documentos de acordo com os critérios estabelecidos em contrato 

com o cliente (Para facilitar os próximos processos e organização posterior) em 
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seguida temos a triagem: retirada de grampos, clipes, espirais, dobras, amassados, 

sujeiras e qualquer outra avaria que possa obstruir o escâner. O Processo de 

digitalização acontece de acordo com o material a ser escaneado, documentos em 

folhas soltas seguem para o escâner maior, em quanto livros, atas e cadernos (onde 

não é possível soltar as folhas) seguem para o escâner especifico destes itens. Após 

as digitalizações técnico de escaneamento faz uma análise rápida porém minuciosa 

nos documentos criados pela digitalização para verificar se a qualidade está de acordo 

com as diretrizes da empresa após esse processo é necessário indexar os 

documentos, isto é, definir códigos ou palavra que facilitem o acesso a esses 

documentos pelo mecanismo de busca do sistema, pode ser feito automaticamente 

ou manualmente em seguida os documentos são novamente grampeados, se 

necessário e arquivados em caixas padronizadas com indicação do local físico exato 

de armazenamento (indexação). As caixas são então levadas ao armazém e dispostas 

de acordo com a indicação padronizada. Quando necessárias são retiradas de forma 

rápida e eficiente. 

Para serviços realizados fora da empresa o procedimento é o mesmo com a 

única diferença de que acontece na estrutura física da contratante. 

 

7.1.2 Capacidade Produtiva 

 

Para o cálculo da capacidade produtiva será considerado como padrão 

mediano um documento com 10 folhas, grampeadas em um local, sem dobras e 

amassados e em bom estado de conservação, com indexação automática, ou seja o 

operador apenas confere se a atribuição automática do sistema foi correta. Também 

não será considerado o tempo de transporte do documento fora da empresa. 

Figura 3 -  Lead time do processo 
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Os tempos relacionados acima são referentes a um técnico de digitalização 

mediano. Descontando os tempos para transportes dos documentos e armazenagem, 

temos o total de 2 minutos e 5 segundos para realização do processo para um 

documento com 10 folhas e em boas condições. É importante lembrar que o tempo 

de preparação é contabilizado em conjunto com outros arquivos. Nosso Gargalo de 

processamento é o tempo de triagem porém é um tempo necessário para que não 

haja nenhum material que possa danificar os scanners. Os tempos aqui listados não 

podem e nem devem ser calculados por folha pois um documento com mais 30 

páginas por exemplo, nas mesmas condições, seria processado praticamente mesmo 

tempo, com variação de aproximadamente 10 segundos (tempo adicional referente a 

digitalização e qualidade). 

Baseado no cálculo apresentado identificamos que um operador mediano pode 

fazer aproximadamente 30 documentos de 10 páginas por hora, durante todo o dia, 

contando 7 horas uteis de trabalho, o mesmo operador trata 210 documentos ou seja 

no mês a produção é de 4620 documentos por técnico. Com 2 técnicos digitalizadores 

já podemos atingir em média 4200 páginas digitalizadas por dia, porém será 

apresentado a seguir o nosso gargalo operacional diário. 

Contaremos inicialmente com 2 scanner profissionais, o maior com capacidade 

para até 3000 páginas por dia e o menor para até 1000 páginas no dia, totalizando 

4000 páginas por dia, isso dá em torno de 400 documentos e um total mensal de 

96400 escaneamentos. Temos capacidade instalada suficiente para suprir a demanda 

calculada, em dezembro do primeiro ano, por exemplo, a demanda aproximada é de 

65463 digitalizações de acordo com o plano de marketing e financeiro, ou seja temos 

em torno de 30% de ociosidade para eventuais demandas pontuais ou para 

acompanhar o crescimento do mercado. Mesmo assim caso seja necessário é 

possível alugar equipamentos para atender demandas demasiadamente grandes, no 

mercado existem diversas locadoras de qualidade com custo baixo. 

 

7.1.3 Tecnologia  

 

Tecnologia é um fator essencial para as empresas que atuam com gestão de 

documentos, por isso foi realizada uma pesquisa no mercado de scanners em busca 

do melhor custo-benefício, os equipamentos utilizados serão adquiridos usados para 

baixar ainda mais os custos totais da empresa, sempre que necessário é possível 
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alugar scanners facilmente no mercado, isso possibilita o atendimento a demandas 

pontuais. Os equipamentos utilizados serão da marca Fujitsu: 

 
Figura 4 - Scanner Fujitsu FI6800 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciais do equipamento 

o Com função preto/branco e Colorida; 

o Bandeja para 500 folhas; 

o Escaneamento frente e verso; 

o Até 130 páginas por minuto; 

o 3000 páginas por dia. 

 

Figura 5 - Scanner Fujitsu SV600 
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Diferenciais do equipamento 

o Com função preto/branco e Colorida; 

o Escaneamento de livros, revistas, atas e cadernos de forma mais rápida 

e eficiente do que os scanners de mesa.  

o Tamanhos até A3; 

o Recorte automático; 

o 1000 páginas por dia. 
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8 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

 

Para este projeto foi definida uma TMA (taxa mínima de atratividade) de 15%. 

 

 

 Aspectos fiscais 

 

 

Seguindo a classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) a 

empresa está enquadrada na Seção J, conforme o quadro abaixo: 

 

Tabela 13 - Classificação Nacional de Atividade Econômica 

   

Hierarquia 

Seção: J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Divisão: 63  ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

Grupo: 631  TRATAMENTO DE DADOS, HOSPEDAGEM NA INTERNET E OUTRAS 

ATIVIDADES RELACIONADAS 

Classe: 6311-9  TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 

E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

Subclasse: 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 

E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

Fonte: IBGE – CONCLA (2015) 

 

 

A empresa utilizará a forma de tributação do SIMPLES Nacional, tendo em vista 

que o faturamento anual esperado para o período do projeto não ultrapassa R$ 

3.600.000,00. Segundo o site contabilizei, embora o programa estabeleça uma guia 

única de imposto, as alíquotas diferem de acordo com a atividade exercida. As 

alíquotas iniciais variam de 4,5% até 16,93% sobre o valor bruto faturado. Cada 

atividade permitida no Simples Nacional está enquadrada dentro de 1 dos 6 anexos 

do programa. Para a empresa é utilizada a tabela IV – Prestação de serviços conforme 

apresentada a baixo: 

 

 

 

 

http://cnae.ibge.gov.br/?view=secao&tipo=cnae&versao=9&secao=J&chave=digitaliza%C3%A7%C3%A3o
http://cnae.ibge.gov.br/?view=divisao&tipo=cnae&versao=9&divisao=63&chave=digitaliza%C3%A7%C3%A3o
http://cnae.ibge.gov.br/?view=grupo&tipo=cnae&versao=9&grupo=631&chave=digitaliza%C3%A7%C3%A3o
http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=63119&chave=digitaliza%C3%A7%C3%A3o
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Tabela 14 - Tributação SIMPLES Nacional anexo IV 

Receita Bruta em  
12 meses (em R$) 

Alíquota 
Total 

IRPJ CSLL COFINS PIS ISS 

De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De R$ 900.000,01 a R$ 
1.080.000,00 

9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De R$ 1.080.000,01 a R$ 
1.260.000,00 

10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De R$ 1.260.000,01 a R$ 
1.440.000,00 

10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De R$ 1.440.000,01 a R$ 
1.620.000,00 

11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De R$ 1.620.000,01 a R$ 
1.800.000,00 

12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 
1.980.000,00 

12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De R$ 1.980.000,01 a R$ 
2.160.000,00 

13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De R$ 2.160.000,01 a R$ 
2.340.000,00 

13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De R$ 2.340.000,01 a R$ 
2.520.000,00 

14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De R$ 2.520.000,01 a R$ 
2.700.000,00 

14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De R$ 2.700.000,01 a R$ 
2.880.000,00 

15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De R$ 2.880.000,01 a R$ 
3.060.000,00 

15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De R$ 3.060.000,01 a R$ 
3.240.000,00 

15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De R$ 3.240.000,01 a R$ 
3.420.000,00 

16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De R$ 3.420.000,01 a R$ 
3.600.000,00 

16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 

Fonte: Lei Complementar 123/2006 – Anexo IV 

 

 

 Investimentos Iniciais  

Segundo Souza e Clemente (2009, p.107), o investimento inicial como o 
“aporte de capital necessário para colocar o projeto em funcionamento”. Estes 



46 
 

investimentos iniciais englobam as despesas pré-operacionais, capital de giro e os 
ativos fixos, ou seja, desembolsos necessários para o início da atividade 
desenvolvida pela empresa, totalizando R$ 188.004,80, conforme tabela a baixo. 

  

Tabela 15 - Investimento total 

Investimento Total   

Descrição Valor 

Investimento em Ativo Fixo na Área 
Industrial/Operacional 

R$     30.520,00 

Ativo Fixo da Área Administrativa/Comercial R$       9.850,00 

Investimento em Ativo Fixo na Área Comercial R$                    - 

Investimento em Ativos Fixos de uso Compartilhado R$     35.765,00 

Investimentos em Capital de Giro R$     50.738,80 

Despesas Pré-operacionais R$     61.131,00 

Total R$ 188.004,80  

 

 

8.2.1 Investimentos em ativos fixos na área de produção 

 

Os investimentos em ativos fixos da área industrial são bens necessários para 
a realização dos serviços oferecidos pela empresa, os quais são os mais 
representativos dentro dos investimentos totais do negócio. A tabela a baixo 
representa os investimentos na área operacional, totalizando R$ 30.520,00. 
 
Tabela 16 - Ativos Área Operacional  

Descrição        

Qntd Valor           
Unitário 

Valor          
Total 

Depreciação 

Ativo Fixo da Área Operacional       Vida 
útil 

Anual Mensal 

Scanner Fujitsu SV600 
Scanner Fujitsu SV600 

1 3.270 3.270 10 327 27,25 

Scanner Fujitsu FI6800 Color 130 
ppm 

1 9.590 9.590 10 959 79,92 

Bancada para trabalho  3 400 1.200 10 120 10,00 

Computador 2 2.500 5.000 5 1.000 83,33 

Fragmentador de papel  1 1.500 1.500 10 150 12,50 

Estrutura de metal para armazenar 
documentos (no galpão) 

1 8.700 8.700 10 870 72,50 

Escada 2 450 900 10 90 7,50 

Cadeira 3 120 360 10 36 3,00 

Total     30.520   3.552 296,00 
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8.2.2 Investimentos em ativos fixos na área administrativa e comercial 

 

Os investimentos da área administrativa por móveis, equipamentos e 
ferramentas, os quais proporcionam o desenvolvimento de atividades administrativas 
da empresa. Estes investimentos auxiliam a prontidão e a qualidade no atendimento 
dos clientes, fornecendo também um suporte adequado aos colaboradores da 
empresa. Estes ativos podem ser observados na Tabela abaixo. Valor total R$ 
9.850,00 
 
Tabela 17 - Ativos Área Administrativa 

Descrição       Depreciação 

Quantidade Valor           
Unitário 

Valor          
Total 

Depreciação 

Ativo Fixo da Área Administrativa       Vida 
útil 

Anual Mensal 

Computador 2 2.500 5.000 5 1.000 83,33 

Mesa para reunião 1 800 800 10 80 6,67 

Mesa com duas gavetas 2 350 700 10 70 5,83 

Armário 2 300 600 10 60 5,00 

Arquivo de aço com 4 gavetas  1 500 500 10 50 4,17 

Impressora Lexmark Laser 1 500 500 10 50 4,17 

Cadeira para a mesa de reunião 6 60 360 10 36 3,00 

Telefone 3 30 90 5 18 1,50 

Cadeira giratória com braços 2 150 300 10 30 2,50 

Outros - 1.000 1.000 0   0,00 

Total      9.850   1.394 116,17 

 

 

8.2.3 Investimentos em ativos fixos de uso compartilhado 

 

Os ativos fixos de uso compartilhado são constituídos por bens para o uso de 
toda a organização, esses ativos totalizam o valor de R$ 39.265,00 e são detalhados 
na tabela a baixo. 
 
Tabela 18 - Ativos Uso Compartilhado 

Descrição       Depreciação 

Quantidade Valor           
Unitário 

Valor          
Total 

Depreciação 

Ativo Fixo de uso compartilhado       Vida 
útil 

Anual Mensal 

Alarme 1 1.070 1.070 10 107 8,92 

Aparelho de fax 1 400 400 10 40 3,33 

Carro doblo / 2005 1 30.000 30.000 10 3.000 250,00 
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Servidor local 1 3.000 3.000 5 600 50,00 

Aparelho telefônico com fio 5 35 175 10 18 1,46 

Aparelho telefônico sem fio 1 120 120 10 12 1,00 

Copa - Geladeira 1 1.500 1.500 5 300 25,00 

Copa - Forno micro-ondas 1 500 500 6 83 6,94 

Outros - Copa inclusive   2.500 2.500 0 0 0,00 

Total      39.265   4.160 346,65 

 

 

 

 

8.2.4 Investimentos em capital de giro inicial 

 

O capital de giro consiste no investimento inicial que auxilia a empresa nos seus 

primeiros meses de atuação, onde o faturamento é insuficiente para manter seu 

funcionamento e seu fluxo de caixa, até o momento em que o volume de vendas seja 

o suficiente para realizar reembolsos aos investimentos realizados. 

Para o cálculo do capital de giro utilizamos o coeficiente de 3 meses totalizando 

R$ 55.539,00, conforme apresentado na tabela a baixo. 

 

Tabela 19 - Capital de giro 

Descrição Valor    
mensal 

Coeficiente Valor  

Salários  4.900 3 14.700 

Encargos Sociais 3.063 3 9.189 

Fornecedores (principais) 500 3 1.500 

Aluguel 4.300 3 12.900 

Água 100 3 300 

Luz 1.150 3 3.450 

Serviços terceirizados * 4.500 3 13.500 

Total 18.513   55.539 
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8.2.5 Despesas Pré-operacionais  

 

De acordo com Souza e Clemente (2009, p. 108) As despesas pré-operacionais 

compreendem os desembolsos realizados antes do projeto (empresa) entrar em 

funcionamento. Representam gastos que seriam lançados como despesas 

operacionais caso o projeto já estivesse em funcionamento. Para a empresa foi 

calculado o valor de R$ 65.331,00, conforme a tabela a baixo. 

 

Tabela 20 - Despesas pré-operacionais 

Descrição Valor 

Reforma ou reestruturação do imóvel 15.000 

Despesas com comunicação e divulgação 9.000 

Pesquisa de Marketing 7.000 

Desenvolvimento de website e licença sistema 20.000 

Abertura e adequação da Empresa 1.500 

Despesas com Recrutamento e Seleção 1.500 

Registro de marcas e patentes 2.700 

Material de expediente 2.000 

Visitas fornecedores 500 

Testes de qualidade, processos e cursos 2.000 

EPIs 400 

Material de Limpeza 500 

Uniformes 120 

Outros (5%) 3.111 

Total 65.331 

 

8.2.6 Fonte dos recursos 

 

As fontes de recursos englobam a origem do capital necessário para a inserção 

da empresa no mercado. O investimento inicial estimado será de R$200.505,00, 

sendo 70% proveniente de capital próprio e 30% de capital de terceiros. Para o capital 

próprio foi definida uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15%. Segundo 

pesquisa ao Banco Nacional de Desenvolvimento, linha Automático e Cartão BNDES, 

identificamos o custo de capital total de 15,5% composto pela Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJPL) de 7% a.a. (BNDES, 2015) + remuneração do BNDES de 2,5% + 

Remuneração Banco do Brasil de 6%. 
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Tabela 21 - Fonte de Recursos 

Descrição Custo do 
Capital 

Valor Participação 

Recursos Próprios  12% 140.353 70,0% 

Financiamentos de Longo Prazo (BNDES) 15,50% 60.151 30,0% 

Total  200.505 100% 

 

 

 Demonstrativo do Resultado 

 

De acordo com a lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 a Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) tem como objetivo principal apresentar de forma vertical 

resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num 

determinado período, normalmente, de doze meses. Na tabela a seguir é apresentada 

a DRE da empresa para o primeiro ano e em seguida para os 5 primeiros anos. 
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ANO 1 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

 Faturamento Bruto              

21.375  

            

21.780  

            

22.193  

            

22.613  

            

23.042  

            

23.479  

            

23.924  

            

24.377  

            

24.839  

            

25.310  

            

25.790  

            

26.278  
         

285.000  

 (-) Imposto - Simples – (6.54%)                

1.398  

              

1.424  

              

1.451  

              

1.479  

              

1.507  

              

1.536  

              

1.565  

              

1.594  

              

1.624  

              

1.655  

              

1.687  

              

1.719  
            

18.639  

 Receita Líquida de Vendas              

19.977  

            

20.356  

            

20.741  

            

21.135  

            

21.535  

            

21.943  

            

22.359  

            

22.783  

            

23.215  

            

23.655  

            

24.103  

            

24.560  
         

266.361  

 (-) Custo do Serviço Prestado                   

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  

                 

288  
              

3.460  

 (=) Margem Bruta              

19.689  

            

20.067  

            

20.453  

            

20.846  

            

21.247  

            

21.655  

            

22.071  

            

22.495  

            

22.926  

            

23.366  

            

23.815  

            

24.271  
         

262.901  

 (-) Despesas Variáveis com 

Comissões e Encargos  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    
                     

-    

 (-) Outras Despesas Variáveis                       

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    
                     

-    

 (=) Margem Líquida              

19.689  

            

20.067  

            

20.453  

            

20.846  

            

21.247  

            

21.655  

            

22.071  

            

22.495  

            

22.926  

            

23.366  

            

23.815  

            

24.271  
         

262.901  

 (-) Custos Fixos de Mão de Obra e 

Encargos  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  

              

6.014  
            

72.166  

 (-) Outros Custos Fixos                

3.261  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  

              

3.071  
            

37.042  

 (-) Despesas Fixas de Mão de 

Obra e Encargos  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  

              

7.963  
            

95.555  

 (-) Outras Despesas Fixas 

(exclusive juros)  

              

9.592  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  

              

9.242  
         

111.254  

 (=) Resultado antes de Juros, IR e 

CSL  

            

(7.141) 

            

(6.222) 

            

(5.837) 

            

(5.444) 

            

(5.043) 

            

(4.635) 

            

(4.219) 

            

(3.795) 

            

(3.364) 

            

(2.924) 

            

(2.475) 

            

(2.018) 
          

(53.117) 

 (-) Despesas Fixas de Juros                   

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  

                 

727  
              

8.720  

 (=) Resultado Operacional              

(7.868) 

            

(6.949) 

            

(6.563) 

            

(6.170) 

            

(5.770) 

            

(5.362) 

            

(4.946) 

            

(4.522) 

            

(4.090) 

            

(3.650) 

            

(3.202) 

            

(2.745) 

          

(61.837) 

Tabela 22 - Demonstração do Resultado 1º ano 
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Tabela 23 - Demonstrativo do Resultado 5 anos 

ANO 1 2 3 4 5 

 Faturamento Bruto  285.000 370.505 518.701 700.245 840.294 

 (-) Imposto - Simples - Tabela ...  18.639 28.529 39.940 59.451 75.374 

 Receita Líquida de Vendas  266.361 341.976 478.761 640.794 764.920 

 (-) Custo Variável do Produto 
Vendido  

3.460 4.671 - 7.604 8.371 

 (=) Margem Bruta  262.901 337.305 472.678 633.190 756.549 

 (-) Despesas Variáveis com 
Comissões e Encargos  

- - - - - 

 (-) Outras Despesas Variáveis  - - - - - 

 (=) Margem Líquida  262.901 337.305 472.678 633.190 756.549 

 (-) Custos Fixos de Mão de Obra e 
Encargos  

72.166 72.166 72.166 72.166 72.166 

 (-) Outros Custos Fixos  37.042 37.042 37.042 37.042 37.042 

 (-) Despesas Fixas de Mão de 
Obra e Encargos  

95.555 95.555 95.555 95.555 95.555 

 (-) Outras Despesas Fixas 
(exclusive juros)  

111.254 111.292 111.292 111.292 111.292 

 (=) Resultado antes de Juros, IR e 
CSL  

(53.117) 21.250 156.622 317.135 440.493 

 (-) Despesas Fixas de Juros  8.720 7.721 5.541 3.361 1.181 

(=) Resultado Operacional  (61.837) 13.529 151.081 313.774 439.312 

 

 

 

Como pode ser observado na DRE do primeiro ano todos os meses ficarão 

negativos, apenas no segundo ano, no mês de maio teremos o primeiro resultado 

positivo, gerando lucro para a empresa. A partir deste momento a empresa começa a 

se pagar sozinha. 

 

 

 

 Fluxo de Caixa  

 

O fluxo de caixa, Segundo Marion (2005, p.380) “indica a origem de todo o 
dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do 
caixa em determinado período, e ainda, o resultado do fluxo financeiro”.  
Esta ferramenta tem por objetivo fornecer informações para as tomadas de decisões, 
identificando a necessidade da obtenção de recursos e de aplicar os excedentes de 
caixas em alternativas rentáveis, mas sem comprometer o índice de liquidez da 
empresa. 
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Tabela 24 - Fluxo de Caixa 

  ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Fluxo de Lucro  -61.837 13.529 151.081 313.774 439.312 

Entradas de Caixa  285.000 370.505 518.701 700.245 840.294 

Saídas de Caixa  343.377 352.305 361.536 378.867 392.610 

Fluxo de Caixa antes de 
Depreciação 

 -58.377 18.200 157.165 321.378 447.684 

Depreciação  9.106 9.106 9.106 9.106 9.106 

Amortização  0 15.038 15.038 15.038 15.038 

Investimentos em Ativo 
Fixo 

79.635      

Capital de Giro Inicial 55.539      

Despesas Pré-
operacionais 

65.331      

Liberação do 
Financiamento 

60.151      

Valor Residual       

Fluxo de Caixa do 
Investidor 

-140.353 -49.271 12.268 151.232 315.446 441.752 

 

 

 Análise da viabilidade financeira do projeto 

 

Nesta seção será apresentado os indicadores de viabilidade da empresa, esses 

indicadores são essenciais para uma análise completa da empresa, principalmente 

aos olhos dos investidores. O modelo apresentado é adaptado do proposto por Souza 

e Clemente (2009) para análise de viabilidade de projetos. 

Os indicadores serão apresentados n a baixo e explicados posteriormente. 

 

Tabela 25 - Indicadores de Viabilidade 

Indicadores de Viabilidade 

_
R

E
T

O
R

N
O

_
_
_
 

Valor Presente Líquido 384.212 

Valor Presente Líquido Anualizado 106.584 

Índice Benefício/Custo 3,74 

Retorno Adicional Sobre Investimento (ROIA) 30,17% 

_
_
_

_
R

IS
C

O
_

_
_

_
_
 

Taxa Interna de Retorno 49,44% 

Índice TMA/TIR 0,24 

Payback 3,71 

Índice Payback/N 0,8 

Grau de Comprometimento da Receita 0,67 
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8.5.1 Indicadores de retorno 

 

Esta seção detalhará os seguintes indicadores de retorno: Valor Presente 

Líquido (VPL); Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa); Taxa Interna de Retorno 

(TIR); Índice Benefício/Custo (IBC) e o Retorno Adicional sobre o Investimento (ROIA).  

 

8.5.1.1 Valor presente líquido (VPL) 
 

O valor presente líquido segundo Gitman (2001) é encontrado ao se subtrair o 

Investimento inicial de um projeto do valor presente de seus fluxos de entrada de 

caixa, utilizando a taxa da TMA para descontar o fluxo (trazer para o valor presente). 

Vale lembrar que de acordo com Souza e Clemente (2009), para analisar a viabilidade 

de um projeto é ideal que o mesmo apresente o VPL superior à zero. 

A empresa obteve VPL de R$ 384.212,00 na data zero, indicando que o valor 

obtido no projeto pagará o seu investimento inicial. 

 
8.5.1.2 Valor presente líquido anualizado (VPLa) 

 

O VPLa pode ser considerado a disponibilidade ou excedente entre a receita e 

os custos operacionais, ou mesmo a margem bruta anual, descontada a taxa de 

atratividade do capital. Este indicador tem origem numa série uniforme anual pelo uso 

da fórmula financeira do fator de recuperação de um capital, onde o montante é o 

resultado do Valor Presente Líquido (VPL) no período. 

O VPLa do projeto apresentado aqui é de R$ 106.584,00, esse valor confirma 

as conclusões obtidas em relação ao VPL, onde há um ganho médio anual superior 

ao obtido se o capital fosse aplicado na TMA, indicando que o projeto deve continuar 

a ser analisado. 

 

8.5.1.3 Índice benefício/custo (IBC) 
 

De acordo com Souza e Clemente (2009, p.78) o IBC “é uma medida de quanto 

se espera ganhar por unidade de capital investido. A hipótese implícita no cálculo do 

IBC é que os recursos liberados ao longo da vida útil do projeto sejam reinvestidos à 

TMA”.  
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Para a empresa o IBC calculado foi de 3,74 para 5 anos, ou seja em 5 anos 

para cada R$ 1,00 investido se espera ganhar R$ 3,74 no fim dos 5 anos. Este índice 

mostra que o projeto deve continuar sendo analisado financeiramente. 

 

8.5.1.4 Retorno adicional do investimento (ROIA) 
 

De acordo com Souza e Clemente (2009, p.79) “o ROIA é a melhor estimativa 

de rentabilidade para um projeto de investimento. Representa, em termos percentuais, 

a riqueza gerada pelo projeto. Assim, o ROIA é o análogo percentual do conceito de 

Valor Econômico Agregado (EVA)”. 

O ROIA, para este projeto, foi calculado em 30,17%, esse é um valor 

considerado de médio para alto pois representa que a riqueza gerada nesse 

empreendimento é 2 vezes maior que a TMA. 

 

8.5.2 Indicadores de Risco 

Nós tópicos a seguir, serão detalhados os indicadores de risco do negócio: 

Taxa Interna de Retorno (TIR); Período de Recuperação do Investimento (PayBack); 

Grau de Comprometimento da Receita (GCR) e Síntese os Indicadores.  

 

 
8.5.2.1 Taxa interna de retorno (TIR) 

De acordo com Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2005, p. 161) “a taxa interna 

de retorno é a taxa que iguala as entradas de caixa ao valor a ser investido no projeto”. 

Para Souza e Clemente (2008, p. 90), o risco do projeto aumenta conforme a TMA se 

aproxima da TIR, assim quanto maior a distância entre elas, mais atrativo se torna o 

projeto. 

Sabendo que a TIR da empresa é de 49,44% temos um índice TMA/TIR de 

0,24, caracterizando o investimento, a luz da TIR, no projeto como de baixo risco. 

 

 

8.5.2.2 Payback 
 

De acordo com Gitman (2001) “o período de Payback é o tempo estimado 

necessário para a empresa recuperar o investimento inicial de um projeto, a partir das 

entradas de caixa”. 
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O tempo necessário para a empresa recuperar o investimento inicial será de 

3,71 anos, considerando um universo inicial de 5 anos, temos um Payback/N no valor 

de 0,8, que representa um risco médio/alto. (Deve-se verificar a possibilidade de 

estender o projeto por mais 5 anos tendo em vista o retorno financeiro e ramo de 

atuação {guarda de documentos por longo prazo}). 

 

8.5.2.3 Grau de comprometimento da receita (GCR) 
 

Segundo Souza e Clemente (2009), o grau de comprometimento da receita é a 

relação que existe entre a receita do ponto de equilíbrio e a do nível máximo de 

atividade, sendo que, quanto maior a proximidade deste índice do valor 1, maior será 

o risco do projeto. 

Para a empresa o grau de comprometimento da receita é de 0,67 que pode ser 

considerado de médio/alto risco, ou seja 67% de toda a receita do empreendimento 

será destinada ao pagamento das despesas e custos do projeto. 

 

8.5.3 Síntese dos indicadores 

Após analisar os indicadores de risco e retorno para verificar a viabilidade do 
projeto, foi realizada uma síntese da análise desses indicadores, conforme pode ser 
observado na tabela a baixo. 

 

Tabela 26 - Síntese dos Indicadores 

 Baixo B/M Médio M/A Alto 

Retorno (ROIA)    X  

Risco Financeiro (TMA/TIR) X     

Risco de Não Recuperação do Capital (Payback / N)    X  

Risco Operacional (GCR)    X  

 

A partir da análise do resultado dos indicadores de retorno e risco pode-se 

concluir que o empreendimento é financeiramente viável, tendo em vista que o 

indicador de retorno ROIA é de 30,17%, mais de 2 vezes a TMA. Porém deve-se 

avaliar especificamente os indicadores de risco Payback/N e GCR, pois representam 

um risco médio/alto, tendo em vista que o projeto foi analisado apenas para 5 anos e 

que possivelmente possa ser estendido esse prazo o indicador de risco de não 

recuperação do capital passa a ser menor pois ele representa um risco médio/alto 

apenas para o horizonte de 5 anos. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

O setor de documentação e gestão documental está em crescimento. A 

atividade proposta por meio desse plano de negócios compreende todo o processo 

de atualização das empresas para conformidade em processos regulatórios, legais e 

fiscais, além de promover a adequação e melhoria continua de processos que muitas 

vezes só geram despesas para as empresas de diversos ramos de atuação. 

Os objetivos propostos na introdução foram atingidos. Foi desenvolvido um 

plano de negócios com planejamento de marketing e de gestão de pessoas, um plano 

de produção e planejamento financeiro com analise de viabilidade, as considerações 

finais são descritas a seguir. 

Apesar da viabilidade do plano de negócios, deve-se levar em consideração 

alguns itens para a concretização deste empreendimento, sendo eles. 

Em primeiro lugar será necessário contratar uma empresa especializada em 

planejamento mercadológico para pesquisar e avaliar se o mercado de gestão 

eletrônica de documentos está aquecido e possui grande demanda conforme 

pesquisa realizada no início desse plano. Está pesquisa contratada já está orçada 

dentro das despesas pré-operacionais e servirá como parâmetro para aferição do 

cálculo da demanda esperada, representando apenas uma forma a mais de 

resguardar o investidor de fazer uma má decisão. 

Deve-se também avaliar a influência do atual cenário político e econômico do 

Brasil (2015) esses itens foram tratados na análise do macroambiente, mas cabe uma 

avaliação individual por parte do investidor sobre a intenção de investir em um cenário 

tão volátil. 
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