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RESUMO

O objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade de uma loja online de camisetas
masculinas sediada na cidade de Curitiba, mas com possibilidade de comércio para
todo o país. A metodologia utilizada foi um levantamento de dados por meio de
pesquisa qualitativa exploratória, analisando fornecedores, o mercado, e possíveis
concorrentes. Para a analisar o público-alvo e a aceitação do produto pelo
consumidor, assim como preço, demanda e tipo de consumo, uma pesquisa
descritiva quantitativa também foi elaborada. Com todas estas informações em
mãos, será elaborado o Plano de Negócio da empresa, apoiado em três pilares:
Plano de Marketing, Plano Operacional e Plano Financeiro. Ao fim do Plano de
Negócio, será possível afirmar se a empresa, e o tipo de negócio em que ela atua,
são viáveis ou não.

Palavras-chaves: Camisetas. Plano de Negócio. Comércio.



RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de una tienda online de remeras
masculinas con sede en la ciudad de Curitiba, pero con posibilidad de comercio para
todo el país. La metodología utilizada vá ser un levantamiento de datos por medio de
investigación cualitativa exploratoria, analizando proveedores, el mercado, y los
competidores. Para analizar el público objetivo y la aceptación del producto por el
consumidor, así como el precio, la demanda y el tipo de consumo, una investigación
descriptiva cuantitativa también fue elaborada. Con todas estas informaciones en
manos, se elaborará el Plan de negocio de la empresa, apoyado en tres pilares: Plan
de Marketing, Plan Operativo y Plan Financiero. Al final del Plan de Negocio, será
posible afirmarse la empresa, y el tipo de negocio en que ella actúa, son viables el
no.

Palabras claves: Remeras. Plan de negócio. Comercio.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo dos negócios é extremamente dinâmico. As mudanças constantes

na forma de comércio abrem muitas oportunidades de negócios, mas na mesma

proporção em que novas oportunidades aparecem, é preciso ter cautela, e buscar

informações sólidas e consistentes para poder aproveitar essas mudanças.

Um modelo de comércio que atualmente tem grande destaque é o modelo

de vendas online. A definição de venda online é toda comercialização que se utilize

da internet como principal meio de comunicação entre a empresa e o consumidor.

Essas transações comerciais podem usar os mais variados canais de vendas online,

como por exemplo e-mail, redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram), blogs,

site, e e-commerce, mais conhecidos como loja online.



A realidade dos negócios virtuais inspirou o conceito da ATICO, uma grife de

camisetas masculinas, sediada em Curitiba, que comercializará seus produtos em

todo território nacional pelo canal de vendas e-commerce.

Nesse sentido, a equipe de trabalho procura verificar a viabilidade de tal

empreendimento desenvolvendo o conceito a partir de um Modelo de Negócio e por

fim, elaborar um plano de negócio contendo os planos de marketing, operacional e

financeiro da empresa.

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO

A elaboração do presente Plano de negócios tem como objetivo verificar a

viabilidade para a implantação de uma grife de camisetas masculinas.

Os principais pontos analisados para a construção do plano foram,

comportamento do público e do mercado com relação a demanda por camisetas,

qual a intenção de compra dos futuros clientes e qual a relação custo x benefício,

levando em consideração o preço praticado e a qualidade do produto.

Por se tratar de uma loja online, aspectos de marketing foram amplamente

abordados. Preço que será praticado, investimentos em propaganda, qual deve ser

o posicionamento da marca no mercado.

A partir do plano operacional é possível dimensionar como funciona o

processo produtivo das camisetas, que é totalmente terceirizado. Apenas as áreas

administrativas, gerenciais, financeira e de marketing são trabalhadas por

funcionários da empresa.

Ao desenvolver o plano financeiro foi identificado que o preço de venda

praticado pela ATICO é competitivo, e tem capacidade de gerar retorno aos

investidores em curto prazo.

1.2 DEFINIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA

Produzir roupa para vestimenta sempre foi uma necessidade, e durante

muito tempo uma atividade que acontecia dentro das casas, por profissionais

exclusivos para cada família, como os alfaiates, ou mesmo pelos próprios moradores



das casas, onde existia a criação de ovelhas e era tecida a lã, produzindo então

suas vestimentas. No final do século V, após a queda do Império Romano, a moda

começou a dar seus primeiros passos para tornar-se um negócio. Entre o século XIII

e o século XV começaram a surgir as chamadas “guildas”, comunidades de

profissionais, desde ferreiros, sapateiros, artesãos e comerciantes, que tinham por

objetivo defender seus interesses e aprimorar sua forma de produção.

A Revolução Industrial, que se iniciou no Reino Unido no século XIX, foi

outro marco divisório na indústria da moda. A criação de máquinas industriais para

fabricação de tecido por James Hargreaves em 1764, e posteriormente aprimorada

em 1798 pelo britânico Samuel Crompton, possibilitou a produção de matéria prima

em larga escala, usando apenas alguns funcionários para mão de obra, barateando

assim os custos e possibilitando vender os produtos a preços mais baixos. Desta

forma, as pessoas pararam de fabricar suas roupas em casa, e antigos artesãos que

antes lucravam, foram a falência, dando lugar a pequenos negócios de produção em

linha, que abriram espaço para o tipo de negócio que conhecemos hoje.

Nos dias de hoje, a moda tem sido usada para comunicar uma mensagem,

transmitir uma ideia e segmentar um público, utilizando para isso as cores dos

tecidos, os tipos de malhas, as estampas e padronagens, e até mesmo os cortes

das peças.

Para que um produto com tais características chegue ao consumidor, se faz

necessário um esforço empreendedor, isto é, ações que venham a planejar e

estruturar uma empresa capaz de produzir esse produto e entrega-lo de forma

satisfatória ao cliente. Para que essa estruturação ocorra de forma eficiente, uma

das formas amplamente utilizadas no campo da administração é o Plano de

Negócio.

O Plano de Negócio é um documento utilizado para descrever todas as

etapas da elaboração de um empreendimento, desde a ideia inicial, passando pela

área financeira e de marketing, até sua implantação. O Plano de Negócio pode ser

utilizado tanto em empresas que estão em funcionamento, para um melhor

entendimento do gestor e aprimoramento dos processos, como também, e

principalmente, em novas companhias, onde o empreendedor pode ter um

panorama do negócio muito próximo da realidade mesmo a empresa existindo ainda

somente no papel.



Este trabalho visa elaborar um Plano de Negócio para uma grife de vendas

online de camisetas masculinas, com sede em Curitiba, Paraná, e verificar a

viabilidade comercial da empresa, dos pontos de vista financeiros e estruturais.

Assim sendo, o problema deste Trabalho de Conclusão de Curso é: Qual a
viabilidade comercial de uma grife de camisetas masculinas com vendas por
meio de loja virtual com abrangência nacional?

1.3 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

1.3.1 Objetivo Geral

Elaborar um plano de negócios de uma grife de camisetas masculinas

comercializadas por meio de loja virtual com abrangência nacional.

1.3.2 Objetivos específicos

• Analisar o mercado através de pesquisa de campo e formulários online, para

definir o modelo de negócio contendo o público alvo, principais concorrentes, e

posicionamento da marca.

• Definir a aceitação dos produtos, estratégia promocionais, e estrutura

de comercialização.

• Estruturar de forma teórica a operação online, venda e pós-venda, avaliar a

capacidade produtiva e necessidade de contratação de pessoal, e definir a

logística de distribuição e processos operacionais e de produção. 

• Verificar a viabilidade por meio de índices como Payback, TIR e VPL, com

embasamento em literaturas sobre Plano de Negócio.

1.4 CONCEITO DO NEGÓCIO

A empresa ATICO, sediada em Curitiba, no Paraná, produz camisetas

masculinas com alta qualidade e design exclusivo. Um dos princípios da marca é

oferecer aos seus clientes um produto que tenha qualidade, e essa busca começa



através de pesquisas pelos melhores tecidos, fornecedores e prestadores de

serviços, além disso os produtos contam com um design atual para que os

consumidores tenham um sentimento de diferenciação através do produto. O público

que a empresa busca são homens entre 16 e 40 anos, que estão conectados às

tendências atuais da moda, e as novas formas de comunicação, como redes sociais

e chats. E também mulheres que estejam dispostas a presentear amigos, familiares

e conhecidos com os produtos da marca.

As vendas, de onde virão todas as receitas, serão realizadas por meio de

e-commerce, ou seja, uma loja virtual própria, gerando a oportunidade de atingir

todo o território nacional, dessa forma, inicialmente, eliminando os altos gastos que

acompanham lojas físicas. Após a realização do pedido e confirmação do

pagamento os produtos serão enviados através dos correios e parceiros logísticos.

Por prezar por um relacionamento próximo e eficiente com os clientes, a publicidade

terá um foco especial nas mídias sociais, como Instagram e Facebook, para estar

mais perto do público, solucionando problemas, ouvindo elogios e sugestões.

Também haverá um “cartão de relacionamento”, próprios da marca, com design

variados e colecionáveis, escritos à mão por um dos funcionários da equipe, ou

mesmo, pelos sócios, para que sejam únicos a cada cliente.

Os recursos chaves para que uma empresa virtual funcione com qualidade

são vários. Assim como uma loja física precisa de um ponto de venda estruturado

para a comercialização de seus produtos, as lojas virtuais necessitam de uma

plataforma digital confiável como base para exposição dos itens a serem

comercializados. Outro recurso importantíssimo para negócios digitais é um cadastro

de clientes, ou possíveis clientes, para que materiais de divulgação, campanhas e

promoções tenham destino certo. A marca, em si, também é um recurso chave para

a empresa. Uma marca com conceito forte e uma identidade gráfica interessante

gera credibilidade junto ao público e ajuda a empresa a crescer e se solidificar.

Com relação as atividades chaves da empresa, podemos citar a

manutenção e atualização das plataformas digitais, como o site, a loja virtual, e as

redes sociais. Assim como uma loja de rua possui uma vitrine e um layout que

precisam ser atualizados de tempos em tempos, as plataformas digitais também



demandam por uma atualização talvez ainda mais constante do que lojas físicas,

dado o dinamismo que esse tipo de negócio exige.

No processo de desenvolvimento da empresa, é de grande importância a

presença de parceiros comerciais que estejam dispostos a agregar nesta etapa, seja

através de seus conhecimentos e experiências de mercado ou ajudando no

desenvolvimento dos produtos. Alguns parceiros de grande importância serão a

Teksilk, que realiza o processo de serigrafia e compartilha informações técnicas

muito relevantes para obtenção da melhor qualidade de estampa, assim como a

Tania’s Facção, responsáveis pela parte de costura e montagem das peças, que

dispuseram de flexibilidade de prazos e preços.

Os gastos da ATICO estão centralizados em três áreas: insumos,

terceirização e mensalidades. Na parte de insumos estão as matérias primas para a

confecção do produto, como a malha, a ribana, a etiqueta, e os materiais que

acompanham o produto como a caixa, perfume, seda, adesivo e papel para cartão.

Na terceirização temos os prestadores de serviços que realizam o corte, costura e a

parte de serigrafia do produto, e por último temos a mensalidade da plataforma

online, conta bancária, e impostos.

Todos os processos, principalmente no início, foram acompanhados

pessoalmente pelos sócios da empresa, para que efetivamente o produto final

atenda a qualidade esperada. Os produtos da ATICO estão divididos em 3 linhas

distintas: a linha básica, com camisetas sem estampa central, e cores lisas; a linha

design, com estampas criativas e interessantes; e a linha CWB, que homenageia a

cidade de Curitiba utilizando um design de estampa atual e inteligente.

1.5 JUSTIFICATIVA

A teoria sem a prática é mera informação, por isso, é de extrema

importância aplicar de forma efetiva todos os conhecimentos adquiridos durante o

curso de administração, razão pela qual escolhemos o tema em questão, o qual

aborda desde a produção de um produto, até estocagem, marketing, gerenciamento

de venda e atendimento ao cliente, englobando praticamente todas as áreas do

conhecimento assimilado em sala de aula, tendo então, a oportunidade de



demonstrar de forma mais prática e dinâmica o aprendizado adquiridos durante a

graduação.

Do ponto de vista social, nosso objetivo é demonstrar para a sociedade ao

nosso redor que é possível uma empresa ter conceitos fortes, como transparência,

qualidade, e proximidade com o cliente, sem perder a ideia central de ser lucrativa.

Em um momento de incertezas políticas e econômicas em nosso pais, onde grandes

empresas têm desapontado o povo envolvendo-se em questões éticas como

corrupção e maquiando a qualidade dos produtos. Queremos mostrar que a

honestidade e a qualidade são os caminhos sustentáveis para tornar-se uma

empresa grande e de sucesso.

2 REVISÃO TEÓRICA DO TEMA

O embasamento teórico trata dos conceitos utilizados para a elaboração do

presente plano de negócios, entre eles: Empreendedorismo, Planejamento do

negócio, Modelo de Negócio, Canais de venda e E-Commerce (por se tratar de loja

online).

2.1 EMPREENDEDORISMO

O embasamento teórico trata dos conceitos utilizados para a elaboração do

presente plano de negócios, entre eles: Empreendedorismo, Planejamento do

negócio, Modelo de Negócio, Canais de venda e E-Commerce (por se tratar de loja

online).

Segundo Dornelas, (2012, p.24) uma das características empreendedoras

mais conhecida é a de correr riscos, mas o verdadeiro empreendedor é aquele que

assume riscos calculados e sabe gerenciar o risco avaliando as chances de

sucesso.

“É interessante notar que o empreendedor de sucesso tem ainda uma

característica singular, que é o fator de conhecer como poucos o negócio em que

atua, o que requer tempo e experiência.” (DORNELAS, 2012, p. 25)



O empreendedorismo tem sido um ponto importante para economia nos dias

de hoje, pois traz avanços rápidos e em várias áreas.

No momento atual pode ser chamado de era do empreendedorismo, pois
são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e
culturais, encurtando distancias, globalizando e renovando os conceitos
econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos,
quebrando a paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. A chamada
nova economia, a era da internet e das redes sociais, mostrou
recentemente, e ainda tem mostrado, que boas ideias inovadoras,
know-how, um bom planejamento e, principalmente, uma equipe
competente e motivada são ingredientes poderosos que, quando somados
no momento adequado, acrescidos do combustível indispensável à criação
de novos negócios – o capital – podem gerar negócios grandiosos em curto
espaço de tempo. (DORNELAS, 2012, p. 9).

2.2 PLANEJAMENTO DO NEGÓCIO

Tendo em vista que segundo dados do Sebrae a cada 100 empresas abertas

no Brasil, 24 delas fecham por falta de planejamento de negócio, é imprescindível

que a criação de um plano seja levado a sério desde o início do negócio, e não seja

abandonado após a empresa se consolidar, e devem ser feitos planos estratégicos

sempre com os objetivos de alcançar as metas de curto e longo prazo.

Segundo Oliveira (2009, p.46):

O planejamento é uma das funções principais do processo administrativo,

possui conceitos mais amplos do que simplesmente organizar os números e

adequar as informações, passando a ser um instrumento de administração

estratégica, incorporando o controle de turbulências ambientais e possibilitando que

a empresa conquiste mais competitividade e mais resultados organizacionais, pois a

função que indica a direção a ser consolidada pela empresa.

Para manter uma empresa aberta é necessário superar várias dificuldades,

e a forma de se preparar para as adversidades do ramo é necessário fazer o

planejamento, por isso Orlickas (2010, p.37) destaca que “o planejamento visa

prever e minimizar os inibidores dos resultados e maximizar os facilitadores no

processo de tomada de decisão, pois permitem que o gestor tome decisões mais

assertivas”.



Toda empresa dever ter seus objetivos determinados, e trabalhar focado nos

esforços para atingi-los, e estar sempre planejando a forma de chegar até eles, por

isso Lopes (1976, p. 54) afirma:

A sofisticação tecnológica, os imensos mercados que se abriram e as
maneiras de se chegar a eles, a produção em massa, a concepção de
tecnoestrutura empresarial, a acirrada competição e intranacional exigem do
administrador extraordinária atenção a necessidade de, com razoável
antecedência, estabelecer missões e objetivos da empresa, estudar e
selecionar os caminhos alternativos, implantar a estrutura e implementar os
planos e ideias escolhidas. Em outras palavras planejar.

2.2.1 Plano de Negócio

“Plano de Negócios é um documento que contém a caracterização do negócio, sua

forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do mercado e

as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros”. (SALIM, 2003, p. 3).

2.2.2 Modelo de Negócio

Segundo Yuri Gitahy, (SEBRAE NACIONAL, 2016) fundador da empresa

“Aceleradora” “
Somente no século XX, com o aumento das empresas de capital aberto,
passou a ser usada a expressão 'modelo de negócio': ela explicitava como a
empresa convertia produto em valor, e assim era possível estudar como
tornar seu fluxo de capital mais eficiente.

Enquanto um plano de negócios mostra a empresa detalhadamente em

várias páginas, o modelo de negócio tem como objetivo montar uma forma simples

de observar os pontos chaves da empresa, possibilitando analisa-la de forma rápida

e entender a ideia do desenvolvedor, e qual será a forma da empresa/produto fazer

dinheiro. O modelo de negócio utilizado para as análises da empresa como um todo

foi o modelo CANVAS, que segue nos anexos para conhecimento.

2.2.3 Canais



Esse trabalho se trata de um e-commerce, ou seja, todas as vendas serão

feitas online, e esse será o único modo de comercio que a empresa utilizará. Nessa

forma de trabalhar umas das primeiras complicações a se pensar é a confiança do

cliente em relação à entrega e à qualidade de um produto que ele não tem a

oportunidade de experimentar ou ver pessoalmente antes da aquisição e entrega,

mesmo assim esses pontos não tem sido problema para o crescimento da venda de

roupas online. Para lidar com essas complicações é importante que o Ponto de

Venda, ou seja o Site, seja bem montado e pensado, para que as dúvidas façam

com que o consumidor desista de sua compra, então é essencial que o maior

número possível de informações sobre o produto esteja disponível e que sejam

simples de entender e transmitidos com clareza.

As empresas têm de ser flexíveis para responder rapidamente às alterações
competitivas e do mercado. Têm de se comparar com os rivais
(benchmarking) para obter maior eficiência e evoluir continuamente. Têm de
possuir competências centrais (core competentes) para se manterem à frente
dos seus rivais. O posicionamento, em tempos considerado a alma da
estratégia, é hoje rejeitado, por ser demasiado estático face às mutações dos
mercados e das tecnologias. De acordo com a nova doutrina, as empresas
podem facilmente copiar o posicionamento estratégico dos rivais. Logo, as
vantagens competitivas são temporárias. Estas teorias são apenas meias
verdades, extremamente perigosas, que levam as empresas a enveredar pelo
caminho da competição destrutiva. As barreiras à entrada de novos
competidores estão a cair à medida que as leis se tornam mais flexíveis e os
mercados mais abertos. As empresas procuram ser mais independentes e
ágeis. (PORTER, novembro/dezembro de 1996).

2.2.4 Internet (E-commerce)

O comércio eletrônico é a forma de comércio que utiliza as plataformas

eletrônicas para realizar transações de vendas através dos dispositivos eletrônicos

como notebooks, computadores, celulares, etc. Com o avanço das tecnologias, cada

vez mais as lojas eletrônicas e seus desempenhos estão fazendo parte significativa

das economias mundiais, e isso está chamando a atenção de todas as pessoas,

sejam interessados em comprar ou vender.

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA



A relação entre preço e qualidade das roupas no Brasil nem sempre segue

uma linha lógica. Muitas vezes nos deparamos com peças de roupas de alto preço,

mas de baixa qualidade de tecido, costuras e acabamentos, quase que descartáveis.

Outras vezes, itens a preços baixos apresentam uma boa qualidade, mas acabam

sendo descartados imediatamente por serem interpretado de forma errada pelo

consumidor como itens de má qualidade. A ATICO, por sua vez, procura seguir uma

lógica entre o preço cobrado e a qualidade entregue, para dessa forma conquistar a

confiança dos consumidores e das lojas, trazendo credibilidade a marca, e talvez,

podendo ajudar na percepção de outras marcas com relação a esse quesito.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho será utilizada como metodologia a

elaboração de um Plano de Negócios, composto por pesquisa exploratória

qualitativa; e pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa.

A partir do conceito do negócio, será desenvolvida uma proposta de valor ao

cliente, por meio de uma pesquisa exploratória que considerará a matéria prima,

fornecedores, opções de produção, concorrentes, ferramentas tecnológicas

disponíveis para a comercialização e distribuição.

No decorrer dos trabalhos exploratórios foi feita a revisão de literatura sobre

empreendedorismo, contemplando o Modelo de Negócio e Plano de negócios.

Após a elaboração dos protótipos e a revisão de literatura, será realizado o

teste de aceitação do produto e preço e a elaboração dos planos de marketing,

operacional e financeiro do plano de negócio. Para isso será realizada a pesquisa

quantitativa de cunho descritivo.

Apresentamos a seguir os detalhes a respeito das pesquisas aplicadas.

3.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA

A pesquisa exploratória qualitativa é o primeiro passo para a elaboração de

um plano de negócios, é a pesquisa de campo, feita de maneira mais natural.

Trata-se de pesquisa sobre fornecedores, mercado, concorrentes, produtos, etc. É a



fundamentação de uma empresa, a introdução teórica ao negócio. A pesquisa

qualitativa raramente envolve questionários estruturados, grandes amostras e planos

de amostragem por probabilidade.

‘’A pesquisa exploratória é caracterizada por flexibilidade e versatilidade com

respeito aos métodos. Porque não são empregados protocolos e procedimentos

formais de pesquisa’’ (MALHOTRA, 2001, p.106).

Apesar de não seguirmos procedimentos formais, como elaboração de

questionário ou uso grandes amostras, o primeiro passo para a pesquisa

exploratória é analisar o mercado de confecções e o mercado de vendas pela

internet, esta análise será feita através de recolhimento de dados do setor e

pesquisa bibliográfica. Esta busca se relaciona diretamente a introdução

mercadológica, é feita por meio de conversa com fornecedores, aprofundamento

sobre tipos de produtos existentes no mercado, qualidade de tecidos, estampas,

bordados, tendências de mercado, como o consumidor se comporta, condições de

pagamento, estabelecimento e criação de parcerias. Além de pesquisa sobre

qualidade de produtos e comportamento dos clientes e do mercado em geral, na

pesquisa exploratória foi feito um estudo aprofundado sobre como funciona o

e-commerce, como é a melhor maneira de dispor o produto, qual a plataforma ideal

a ser utilizada pela empresa, toda a pesquisa fundamenta a elaboração do plano

operacional da empresa e também traz embasamento para a criação dos planos de

marketing e financeiro.

Os dados coletados serão analisados e associados ao valor de marca

proposto para então definir o posicionamento. A partir da definição deste ponto

contaremos com a colaboração de um designer de moda, atuando como consultoria

nos produtos.

Quando os aspectos físicos estivem estabelecidos, será contratada uma

modelista, que com base em outras peças fará moldes - que poderão sofrer

alterações - para que a produção se inicie.

Neste momento serão criadas hipóteses, com relação à aceitação do

produto, público alvo, preço, demanda, posicionamento, etc. Estas hipóteses serão

testadas na pesquisa descritiva quantitativa.

3.2 PESQUISA DESCRITIVA



Na pesquisa descritiva são colocados a prova todos os conceitos estudados

na pesquisa exploratória, é possível definir um problema e testar as hipóteses

criadas anteriormente.

“A pesquisa descritiva, ao contrário da exploratória, é marcada por um

enunciado claro do problema de estudo, hipóteses específicas e necessidades

detalhadas de informação” (MALHOTRA, 2001, p.108).

Nesta etapa serão feitas entrevistas com o público abordado pela marca,

para que seja possível identificar pontos como aceitação dos produtos, expectativa

dos clientes, qualidade, preço e se o posicionamento está correto. As informações

coletadas neste ponto são especificas. Para definir a quantidade de pessoas a

serem pesquisadas utilizamos o cálculo de amostragem estratificado.

A pesquisa será feita através de formulários distribuídos de maneira online,

(apêndice A). A partir das respostas obtidas será possível verificar qual a aceitação

dos clientes com relação aos produtos, preço praticado e design das peças. Com

estes dados em mãos a elaboração do plano financeiro e de marketing estarão bem

fundamentadas e serão muito mais assertivos. Conseguiremos calcular o ponto de

equilíbrio, viabilidade, estimativa de vendas, planejar ações de marketing, etc.

Na aplicação do formulário será utilizado o estudo transversal único - onde

a coleta de informações será feita uma única vez na amostra selecionada. Segundo

Malhotra (2001, p.109):

Os estudos transversais envolver a coleta de informações de qualquer
amostra de elementos da população somente uma vez. Elas podem ser
únicas ou múltiplas. Nos estudos transversais únicos é extraída somente uma
amostra de entrevistados da população alvo e as informações são obtidas
desta amostra somente uma vez.

4 PLANO DE PESQUISA

Plano de pesquisa “diz respeito ao desenvolvimento do plano mais eficiente

para coleta das informações necessários e o conhecimento sobre o custo desse

projeto.” (KOTLER, KELER, 2012, p. 104).

4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA



A grife de camisetas ATICO está entrando no mercado de produção e

vendas de camisetas com canal de vendas online (e-commerce) com o objetivo de

comercializar roupas masculinas de alta qualidade e design exclusivo.

Para analisar a viabilidade de prosseguir com a entrada da marca neste

mercado, precisamos entender qual é o público-alvo que está procurando este tipo

de produto, roupas masculinas de alta qualidade e design exclusivo, qual seria a

aceitação de uma nova marca neste mercado, considerando que será por um canal

de vendas online e quanto nosso público-alvo está disposto a pagar pelos produtos.

4.2 OBJETIVO DA PESQUISA

A pesquisa qualitativa e exploratória é para entendimento de processos

(canais de venda, meios de produção), do produto (fornecedores, qualidade da

matéria-prima e do produto, parceiros chaves) e do plano financeiro (preço de

venda, custo de produção).

A pesquisa quantitativa é para entendimento de viabilidade financeira,

marketing (aceitação e demanda do produto, comportamento do consumidor e

relacionamento).

4.2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal é analisar o público-alvo e a aceitação do produto frente

ao mercado.

4.2.2 Objetivos Específicos

Identificar onde está e qual estilo, valor e tipo de produto que nosso

público-alvo consome.

• Analisar quais são os concorrentes diretos e indiretos considerando o

posicionamento da marca.



4.3 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO

O público-alvo serão pessoas, do território brasileiro, de todas as classes

sociais que procuram por roupas masculinas de alta qualidade e design exclusivo,

sejam elas com o objetivo de consumo para uso próprio ou para presentear alguém

(consideramos as mães, esposas, namoradas como um público em potencial

também).

4.4 PESQUISA EXPLORATÓRIA QUALITATIVA

A pesquisa exploratória qualitativa teve seu foco no desenvolvimento dos

parceiros e fornecedores que atendessem de forma satisfatória a qualidade que a

marca se propõe a entregar para seus clientes, qualidade essa que, de forma

especifica, se resume a:

1) Malha de alta densidade de fios.

2) Costura firme, reta e com bom acabamento.

3) Serigrafia com cores vivas e resistente a lavagens.

Os itens acima descritos com relação a qualidade foram verificados junto ao

público alvo, em pesquisa informal, como expectativa de uma camiseta de alta

qualidade. Mesmo não expressando de forma técnica essas expectativas, como por

exemplo uma malha com alta densidade de fios, foi possível compreender junto ao

consumidor que esse tipo de malha está relacionada diretamente a uma camiseta de

boa qualidade, principalmente pelo toque e pela aparência de malha em si. Assim

também os outros itens acima descritos.

4.4.1 Roteiro da Pesquisa Exploratória Qualitativa

A seleção dos profissionais parceiros, fornecedores e informações para o

desenvolvimento do produto seguiu o critério de indicação visando o contato com

pessoas com experiência no desenvolvimento de vestuário.

O primeiro contato foi uma profissional graduada em design de moda,

chamada Amanda Melo, que deu importantes dicas de tendência, como cores para a



produção das coleções da próxima estação, tipos de cortes que atualmente estão

sendo usados, acabamentos, ideias para campanhas, e se tornou uma espécie de

consultora para assuntos relacionados diretamente a moda.

Para a produção em si, a pesquisa iniciou-se pela busca de malhas de boa

qualidade na Rua Bley Zorning, endereço muito conhecido na cidade de Curitiba por

possuir inúmeras malharias alocadas em um mesmo local. Para facilitar o processo

de busca foi utilizada uma camiseta de excelente qualidade de malha como

referência. Com a peça modelo em mãos, após ser analisada pela vendedora da

primeira loja, foi informado que uma segunda loja poderia ter uma malha

semelhante. O atendente dessa segunda loja informou que não tinha esse tipo de

malha disponível, e indicou uma terceira loja nas redondezas que talvez trabalhasse

com esse material. Após entrar em aproximadamente 10 lojas, ouvir indicações, e

conversar com vendedores para entender as diferenças de malhas, foi encontrada

na empresa Trapão uma malha que se adequa a expectativa de qualidade do

produto final com relação ao toque e ao visual: malha de 100% algodão fio 30 da

marca Menegotti.

Uma vez encontrado o primeiro insumo, a malha, o próximo passo foi

encontrar uma costureira ou facção para montar a camiseta. O primeiro fornecedor

visitado foi um alfaiate italiano, conhecido de um dos sócios, que trabalha com

camisas sociais e ternos.

Nesse ponto da pesquisa ainda não possuíamos um molde com corte

próprio, então, foi entregue para o alfaiate uma camiseta pronta para ser usada

como referência de corte. Esse fornecedor nunca havia trabalhado com camisetas

especificamente, mas gostou do desafio e aceitou o pedido de produção de uma

unidade teste.

Aproximadamente 10 dias depois a camiseta ficou pronta. A costura era

satisfatória, mas a camiseta como um todo ficou desalinhada. A gola, que deveria

ser redonda, ficou com um formato irregular. Na área do tronco, aparentemente a

frente e as costas não possuíam o mesmo tamanho, fazendo com que a peça

ficasse com uma aparência “torcida”.

O fornecedor também informou que por ser algo diferente do dia a dia da

alfaiataria, foi muito complicado executar esse trabalho, que não seria possível

atender com maiores quantidades, e que os prazos também seriam longos,

impossibilitando assim a negociação. O segundo fornecedor pesquisado foi uma



empresa de Piraquara, indicação de uma de serigrafia, que falaremos logo a seguir.

Esse fornecedor trabalha com uniformes esportivos e roupas comerciais, como

camisetas para funcionários e para eventos comerciais.

Da mesma forma que o fornecedor anterior, foi deixada uma peça de

referência para o corte, mas desta vez solicitamos 5 peças de tamanhos diferentes,

do P ao XG, para teste de graduação, nome dado a modulação de tamanho de um

mesmo corte. Em torno de sete dias depois, as peças ficaram prontas, mas também

não estavam totalmente satisfatórias.

O que impossibilitou o negócio foi uma costura inconsistente, com falhas em

algumas peças, como desalinhamento e sobreposição, e também um corte que não

tinha relação com a amostra que foi deixada. Recebemos outra indicação de um

familiar de um dos sócios; uma facção que trabalha a mais de 10 anos

especificamente com camisetas, chamada Tania’s Facção, localizada no bairro Alto

Boqueirão.

Nesse ponto da pesquisa já estávamos com um molde em mãos, que

também era necessário testar, então levamos a malha e o molde para essa empresa

fazer uma camiseta piloto. Após aproximadamente 7 dias a camiseta ficou pronta, e

dentro das expectativas de qualidade: uma costura consistente com bons

acabamentos. O preço e o prazo também estavam dentro do que era necessário

para a produção, então, foi decidido seguir trabalhando com essa empresa.

Com relação ao corte das peças, a ATICO gostaria de possuir um corte

exclusivo, logo, essa área do processo também precisava ser desenvolvida. O

profissional que cuida dessa parte do processo chama-se modelista, profissional

esse que desenvolve os moldes de cada pequena peça do produto final. Uma

camiseta simples, possui 6 pequenas peças, frente, costas, manga 1, manga 2,

ribana (gola) e galão (pedaço de tecido usado para fazer o reforço interno dos

ombros e estruturar a camiseta). Todos esses pequenos pedaços precisam ter um

molde para posteriormente serem cortados, e as medidas desse molde necessitam

ser cuidadosamente desenvolvidas, pois qualquer erro faz com que a peça de roupa

não encaixe no momento da costura. A pesquisa para modelista foi feita pela

internet. Primeiro entramos em contato com uma modelista local, por meio de um

telefone encontrado no site próprio dela, mas fomos informados que ela não trabalha

mais com modelagem. Outro contato foi feito, por telefone também, com uma

modelista chamada Kely. O número de telefone que estava disponível no site era



local, de Curitiba mesmo, mas, após conversa com a Kely, descobrimos que era

estava residindo no estado de Santa Catarina. Ela nos informou que atende muitos

clientes de outras cidades, e nos explicou como seria o processo interestadual para

esse serviço. Agora, cabia a nós continuar procurando ou fazer um teste com um

fornecedor fora do estado. Decidimos fazer um molde teste com ela. Enviamos pelo

Correio uma peça como referência de modelo de corte, e demos algumas instruções

por e-mail de como gostaríamos que nossas camisetas fossem cortadas.

Aproximadamente 10 dias depois o molde estava pronto, enviado no formato de

arquivo PDF, por email. Foi necessário imprimir em uma impressora plotter, no

tamanho A3. Levamos esse molde teste para a Tania’s Facção cortar e costurar a

peça. Como era somente uma peça piloto, o corte do tecido foi feito pela costureira,

o que não acontece em maiores quantidades. A peça ficou pronta, e a costura

estava adequada, mas o corte ainda precisava de alguns ajustes no ombro. Outro

molde foi solicitado com estas alterações, e para agilizar o processo, a Kely fez dois

moldes com ajustes diferentes, para verificar qual ficaria mais adequado. Mais uma

vez os testes foram feitos na Tania’s Facção. As duas camisetas piloto que foram

produzidas estavam adequadas, mas foi escolhido o molde que deixava o ombro

mais alto, logo, mais ajustado ao corpo, e a modelista Kely passou a ser a

profissional oficial para desenvolver os cortes e moldes da marca.

Com os moldes em mãos e graduados em P, M, G, GG e EG, era necessário

um fornecedor de corte, que possua o equipamento necessário para cortar várias

camadas de malha ao mesmo. Esse tipo de serviço chama-se dentro do mercado da

moda de “talhação”. Recebemos uma indicação da Tania’s Facção e fomos visitar e

na primeira produção deixamos nesse novo fornecedor as malhas em rolo para o

corte, que ocorreu dentro do preço, prazo e qualidade esperada.

Para o próximo parceiro, a estamparia, foi realizada inicialmente uma

pesquisa pela internet por empresas consideradas referências em Curitiba. Por

telefone entramos em contato com alguns fornecedores. Após algumas conversas

telefônicas com vários potenciais fornecedores sobre prazos, quantidade mínima

para serigrafia, e localização das empresas, foi marcada uma visita na empresa

TekSilk, localizada no Xaxim, local próximo a residência dos sócios. A conversa com

o Rogério, gerente da fábrica, foi rápida, menos de 30 minutos. Ele mostrou os tipos

de estampa que a empresa dispõe, como serigrafia, sublimação, plastizol, dentre

outros. O Rogério também deu dicas de tendência de acabamentos, como serigrafia



prensada, e serigrafia sem toque. Foram enviadas algumas peças piloto para um

teste de estampa com as imagens desenvolvidas pela ATICO. Alguns dias depois as

peças piloto estavam prontas, com qualidade dentro do esperado pela marca.

Devido a boa receptividade, bons preços, experiência de mercado de mais de 10

anos, e localização acessível, esse foi o parceiro escolhido para estampas as

camisetas da ATICO.

4.4.2 Formulário da Pesquisa Qualitativa

Dado o contexto de pesquisa, não houve um questionário prévio. As

perguntas se deram pela própria necessidade do plano de produção e adequação

aos valores da marca, onde um questionamento levava a outro, e assim por diante,

de uma forma totalmente exploratória.



4.4.3 Recursos

Os recursos necessários para que a pesquisa exploratória qualitativa fosse

executada não foram muitos. Um recurso importante foi a disponibilidade de tempo,

pois para o desenvolvimento de fornecedores e parceiros muitas visitas foram feitas

nos mais variados bairros da cidade. Estimamos que o tempo investido nessa

pesquisa ultrapassou as 40 horas. Outro recurso necessário foi transporte, para

deslocamento entre as visitas. Na maioria das visitas foi utilizado carro próprio para

movimentação. Algumas vezes também foi feito utilização de aplicativos de

transporte compartilhado.

4.5 PESQUISA DESCRITIVA QUANTITATIVA

4.5.1 Locais da Pesquisa Descritiva Quantitativa

A pesquisa foi aplicada por meio de formulário online e também de forma presencial.

4.5.2 Recursos

Formulário de pesquisa online, cuja ferramenta será Google Forms,

ferramenta gratuita que possui todos os atributos necessários para coleta de dados,

consolidação e análise das informações.

4.5.3 Amostra

Durante o processo de pesquisa, os métodos e técnicas acadêmicos foram

utilizados como bases norteadoras na elaboração e aplicação da mesma, ajudando

a definir onde, como, com quê e quando fazê-la.

Para definir a quantidade de pessoas a serem entrevistados na pesquisa é

necessário utilizar um cálculo amostral estratificado, para isso deve ser mensurado o

tamanho da população, definir a margem de erro e o nível de confiança. Como a



pesquisa tem como objetivo analisar o público-alvo e a aceitação do produto frente

ao mercado, a população nesse projeto seria de difícil mensuração, já que dentre as

inúmeras pessoas com acesso à rede, muitos se enquadram como público alvo da

empresa, e eles podem estar em qualquer lugar no globo.

Então foi utilizado um cálculo abaixo, que possibilitou a estimação da

amostra necessária.

Para esse cálculo foi considerada uma população desconhecida para efeito

de pesquisa, um grau de confiança de 90% e uma margem de erro de 5%. Nesse

caso a pesquisa tem a probabilidade de 90% de apresentar resultados dentro da

margem de erro de 5%, ou seja, uma probabilidade alta de que as informações

coletadas forneçam informações de qualidade para a tomada de decisão.

Com isso, chegamos a uma amostra de 271 entrevistados para certificar a

precisão dos dados. Para alcançar esse número de pessoas foi decidido realizar a

pesquisa de forma online, que torna a pesquisa mais rápida e de fácil propagação.

4.5.4 Resultados da Pesquisa Descritiva Quantitativa

A pesquisa de mercado é para analisar o público que está disposto a

comprar produtos dentro dos padrões proposto pela grife ATICO, e qual a

oportunidade de mercado está disponível para a empresa considerando o

posicionamento de alto padrão, alta qualidade, mas com preço acessível.

Abaixo o resultado da pesquisa, ao todo, 300 pessoas responderam à

pesquisa quantitativa descritiva, representando aproximadamente 100% da amostra

necessária.

Resultado está separado pelas principais questões:

▪ Questão número 2: O que você mais preza na compra de camisetas

masculinas?



Figura 2 – Gráfico Questão 2 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo desta questão é entender o comportamento do público pesquisado,

compreendendo quais são as características essenciais de uma camiseta

masculinas para o público pesquisado.

Quando questionamos o público sobre essas características fundamentais,

as primeiras que são levadas em consideração na compra de uma camiseta

masculina, o resultado obtido foi de 35,0% para a opção de custo benefício, 26,5%

para estilo e elegância e 26,0% para alta qualidade.

As opções principais escolhidas são exatamente as 3 características

principais do produto ATICO, na verdade são os valores da empresa que preza por

oferecer um produto de ótima qualidade, com um design exclusivo à um preço justo.

▪ Questão número 3: Com qual frequência você compra camisetas

masculinas com valor acima de R$ 50,00?

Gráfico 3 – Gráfico Questão 3 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe



Objetivo desta questão é entender o comportamento do público pesquisado

com relação a frequência de compra de camisetas masculinas.

Ao se questionar a regularidade de compra de camisetas masculinas com

valor acima de R$ 50,00 o resultado foi que 67,2% dos pesquisados compram

camisetas pelo menos uma vez ao trimestre ou uma periodicidade até menor sendo

bimestral e até mensal.

Mostrando que a grife ATICO tem oportunidade de fidelização dos clientes

pois existe uma periodicidade clara e praticamente um padrão de consumo do

público pesquisado.

▪ Questão número 4: Qual a quantidade de camisetas masculinas que

compra a cada vez?

4 – Gráfico4 Questão 4 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo desta questão é perceber o comportamento do público pesquisado

em relação a quantidade de camisetas masculinas que normalmente é comprada a

cada vez.

A pesquisa parcial mostra que 49,8% dos entrevistados afirmam comprar

duas camisetas e 22,0% afirmam a compra de apenas uma peça.

A grife ATICO tem uma oportunidade de criação de combos de roupas de

duas peças, que hoje não é uma prática comum no mercado o que seria um

diferencial para a marca, com o objetivo de aumentar a quantidade de vendas por

vez, considerando que essa compra é na sua grande maioria com periodicidade

trimestral ou ainda mais frequente.



▪ Questão número 5: Qual a faixa de preço que você normalmente dispõe

para compra de camisetas masculinas?

Figura 5 -- Gráfico Questão 5 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo desta questão é conhecer o comportamento do público pesquisado

em relação ao valor que é utilizado para compra de uma camiseta masculina.

Sobre a faixa de preço as pesquisas apontam uma aceitação de 40,8% para

valores entre R$ 50,00 e R$ 75,00. Faixa de preço que para a grife ATICO gera uma

margem unitária mínima de R$ 28,00 igual a 56%. Número muito interessante para o

início de uma empresa em um mercado consolidado como é o mercado de

camisetas masculinas, apesar deste mercado ter uma grande concorrência ainda

existem muitas oportunidades, principalmente para empresas que possuem os

diferenciais de posicionamento propostos pela ATICO.

▪ Questão número 8: Considerando os modelos de camisetas masculinas da

grife ATICO apresentados na questão anterior (questão número 7 disponível

no apêndice), você compraria algum desses modelos por um valor

aproximado de R$ 70,00?



Figura 6 -- Gráfico Questão 8 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo é averiguar a aceitação dos produtos, conforme os modelos de

camisetas propostos pela grife ATICO e a disposição de compras destes produtos

pelo público pesquisado, por um preço aproximado de R$ 70,00.

Apresentamos alguns modelos de camisetas propostos pela grife ATICO

(questão número 7, disponível no apêndice), e colocamos uma proposta de preço de

aproximadamente R$ 70,00 para questionar sobre a aceitação dos produtos da grife

de camisetas ATICO e os resultados mostram que 60,54% das pessoas

provavelmente comprariam um ou mais dos modelos apresentados em no

questionário.

Vista a que aceitação dos produtos propostos pela empresa ATICO foi de

mais da metade do público pesquisado com um preço de aproximadamente R$

70,00 temos oportunidade de aumentar a nossa margem unitária para cerca de R$

48,00, ou seja, 69,0%.

▪ Questão número 10: Você tem experiência em compras de camisetas

masculinas pela internet?

Figura 7 -- Gráfico Questão 10 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe



Objetivo é o avaliar a experiência do público em relação ao canal de vendas

e-commerce.

A experiência em compras online de camisetas masculinas é de apenas

39,2% das pessoas pesquisadas, o que na verdade é um percentual alto

considerando que o canal de vendas e-commerce é um canal que ainda está em

crescimento e ainda está em aceitação no mercado, ainda mais para camisetas

masculinas.

Para a ATICO a venda pelo canal e-commerce é uma oportunidade de

diferenciação frente aos demais concorrentes, porque isso diminui os custos fixos,

reduzindo os custos unitários e por consequência temos uma oportunidade de

margem maior que a maioria dos concorrentes, além de entrar num canal de vendas

em crescimento como o de vendas online.

▪ Questão número 11: Você compraria camisetas masculinas pela internet

novamente?

Figura 8 -- Gráfico Questão 11 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

O objetivo desta questão é ver se existe a disposição do nosso público em

comprar camisetas masculinas pelo canal de vendas e-commerce, por loja virtual.

Comparando com a questão anterior podemos dizer que praticamente 100%

das pessoas que realizaram compras de camisetas masculinas pela internet

voltariam a comprar o produto por este canal de vendas, e além disto em relação ao

público que ainda não tem experiência em compras online entorno de 42,2% diz que



apesar de nunca ter comprado demostra o interesse de ter uma experiência de

compra de camisetas masculinas no canal de vendas e-commerce.

A empresa ATICO se posicionando como uma grife masculinas com loja

e-commerce tem uma oportunidade de gerar experiências boas para as pessoas que

ainda não compraram produtos deste gênero pelo canal de vendas online e assim

estariam angariando clientes que já estão dispostos a comprar os produtos ATICO.

Por este resultado parcial de pesquisa podemos concluir que existe a

viabilidade da abertura de uma grife de camisetas masculinas com o canal de

vendas e-commerce.

▪ Questão número 13: Faixa etária do público pesquisado.

Figura 9 -- Gráfico Questão 13 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo desta questão é validar se o posicionamento da ATICO como uma

marca mais jovem é realmente válido.

O maior público pesquisado e que mostrou mais aceitação pelo produto foi a

faixa etária entre 20 e 30 anos. Este público é o que mais demostra potencial de

tornar-se cliente ATICO.

▪ Questão número 14: Sexo do público pesquisado.



Figura 10 -- Gráfico Questão 14 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo da questão é validar a hipótese de que não só homens compram

camisetas masculinas, mas também mulheres.

Tínhamos a suposição que nosso público não seriam apenas o masculino,

mas também o público feminino (mães, esposas e namoradas) que comprariam

camisetas masculinas para presentear alguém no círculo de amizades ou familiar.

Os resultados apresentados mostram que a empresa ATICO tem a

oportunidade de conquistar as mulheres aumentando a oportunidade de prospecção

de clientes.

▪ Questão número 15: Faixa de renda (individual) do público pesquisado.

Figura 11 -- Gráfico Questão 15 Pesquisa Quantitativa
Elaborado pela equipe

Objetivo do conhecimento da faixa de renda (individual) é entender a classe

social que o nosso público em potencial está alocado, até para usar isto como base

na precificação do produto ATICO.

Apesar de 17,0% preferirem não responder a faixa de renda conseguimos

ver a oportunidade de investir no público com renda entre R$ 1.000 e R$ 3.000



entendendo que abaixo desta faixa de renda o público deseja pagar menos de R$

50,00 por cada camiseta masculina e acima desta renda o público preza muito pelo

reconhecimento da marca e não se importa em pagar mais de R$ 75,00 por cada

camiseta masculina.



4.5.5 Analise dos Resultados da Pesquisa Descritiva

A intenção da grife Atico é a venda de camisetas masculinas com tecido,

corte, costura e estampa de alta qualidade, com um design exclusivo e diferenciado

colocando a marca no mesmo patamar de outras empresas já consolidadas e

conhecidas em questão de padrão e qualidade, mas com um diferencial competitivo

no preço, tornando-a mais acessível, e sem deixar o posicionamento da marca de

lado.

Pesquisas de campo foram feitas para averiguar a disponibilidade dos

melhores tecidos, melhores profissionais para a produção e qual seria o custo da

matéria-prima e do serviço para tal posicionamento. Após está pesquisa qualitativa

exploratória a equipe chegara a um consenso de que utilizando os melhores tecidos

e serviços disponíveis na cidade de Curitiba o custo total do produto fica entorno de

R$ 22,00 podendo ser ainda menor considerando ganhos na escala de produção.

Valor muito acessível, deixando clara a oportunidade de entrada no mercado, já que

a intenção de preço de venda está entre R$ 50,00 e R$ 75,00, baseado na parcial

da pesquisa quantitativa descritiva, gerando uma margem unitária mínima de R$

28,00 igual a 56%. E considerando que a aceitação dos produtos modelos da grife

Atico também foram testadas na parcial da pesquisa com preço de sugestão de R$

70,00 (Questão número 8, melhor explicada ao longo do texto abaixo) onde a

aceitação dos produtos combinado ao preço citado foi de 62% levando a nossa

possiblidade de margem unitária à R$ 48,00, ou seja, 69%.

4.6 BENCHMARKING

Para poder ser bem-sucedido em um mercado de extrema competitividade é

necessário saber avaliar a si mesmo a aos seus concorrentes, sabendo reconhecer

os pontos que devem começar ou continuar a serem reproduzidos pela empresa,

para isso deve ser feito um bom benchmarking, para se tornar competitivo perante o

mercado a ser adentrado.

Em tal contexto, surge o conceito de benchmarking, que segundo o Tribunal

de Contas da União (2000, p. 07) é:



“Uma técnica voltada para a identificação e implementação de boas práticas
de gestão. Seu propósito é determinar, mediante comparações de
desempenho e de boas práticas, se é possível aperfeiçoar o trabalho
desenvolvido em uma organização. O benchmarking pode ajudar na
identificação de oportunidades de melhorar a eficiência e proporcionar
economia. ”

Esse processo deve ser utilizado continuamente dentro da empresa, para

que ela seja sempre uma empresa competitiva, utilizando as comparações para não

só se igualar, mas para superar a concorrência e a si mesmo, e assim se tornar

também uma referência para as demais empresas.

4.6.1 Plano de Benchmarking: ATICO

O Plano de Benchmarking da ATICO tem como objetivo central a

apresentação de algumas técnicas gerais utilizadas no planejamento, condução e

documentação das pesquisas realizadas, essas realizadas em organizações com

similaridades com o empreendimento do presente trabalho. As organizações

selecionadas em questão são: Fosston & Co., Reserva e Hermoso Compadre.

A técnica de benchmarking, essencialmente, estuda a capacidade de

observação e identificação de oportunidades de melhorias nos mais diversos

processos da empresa, logo serão apresentadas as etapas utilizadas para a

elaboração do benchmarking, bem como os resultados oriundos das análises dos

empreendimentos mencionados anteriormente.

4.6.2 Identificação da Necessidade de Benchmarking

O e-commerce de roupas ainda é um nicho muito recente, por isso, tanto os

consumidores quanto as lojas online estão se acostumando com essa nova forma de

comercio de vestimentas, que traz consigo várias barreiras a serem transpostas. As

empresas a mais tempo nesse mercado já estão familiarizadas às situações

adversas que essa forma de comércio de roupas traz consigo, então para entrar

nesse nicho é essencial aplicar um grande esforço para atingir um processo tão bom

quanto o desses concorrentes, então utilizaremos o benchmarking para buscar uma

equiparação com os concorrentes, analisando seus processos mais relevantes.



4.6.3 Seleção das Empresas para o Benchmarking

A premissa adotada para a seleção das empresas parte de quatro pilares

importantes, que são eles: Produto, Canal de venda, Propaganda e processo

logístico. Partindo dessas premissas, foi selecionada algumas empresas que

produzem camisetas ou que operem como e-commerce, e que tenham seu produto

principal ou seus serviços agregados de boa qualidade em relação ao mercado, por

isso foram escolhidas as empresas Fosston, Reserva e Hermoso Compadre.

4.6.4 Relatório de Benchmarking

Fosston

O nome Fosston foi inspirado na cidade homônima no estado americano de

Minnessota, no condado de Polk. O objetivo da marca é desenvolver peças de alta

qualidade com design inovador. A empresa apresenta produtos masculinos que são

descritos como tendo um visual descolado, baseado no conceito denominado

“Lounge”. Para a empresa esse conceito e suas estampas englobam todos estilos

(social, casual, extravagante e funcional).

A Fosston foi fundada em 2015 no estado de São Paulo, e seus produtos

são comercializados através da loja online, onde disponibilizam também um e-mail

de contato para os lojistas multimarcas que desejarem serem revendedores da

marca.

Para realizar uma compra é necessário fazer um cadastro, informando o

e-mail e outras informações que serão utilizadas exclusivamente para o envio das

mercadorias ou para entrar em contato com o cliente (caso seja necessário). A

compra no site é muito intuitiva e simples, contém as informações necessárias para

que o cliente prossiga com a aquisição. Para cada produto há uma área denominada

“Sobre a Peça”, que é um espaço que fala sobre o produto de forma bem sucinta,

que simula um vendedor de loja física, com informações relevantes que auxiliam o

consumidor em uma possível tomada de decisão. Após verificar todos os detalhes

das peças e escolher a desejada, o cliente simplesmente clica no botão “Comprar”,



que fica ao lado do preço na página do produto em questão, essa função abrirá uma

caixa com a foto do produto. Caso queira adquirir outros produtos basta clicar em

“Continuar comprando”, ou então, basta clicar em “Finalizar a Compra” e fechar o

pedido, confirmando o cadastro e escolhendo o endereço de entrega e forma de

pagamento, seja boleto ou cartão de credito (via Pagseguro).

Ao analisar as empresas escolhidas, principalmente a Fosston, várias

características que são fundamentais para o comercio online puderam servir de base

de comparação para auxiliar na montagem de processos práticos, e para

proporcionar aos consumidores uma boa experiência de navegação e compra.

Seguem listados abaixo alguns atributos dessa empresa que foram o grande foco

desse primeiro Benchmarking realizado, em especial:

Produto: a Fosston utiliza de vários tecidos diferentes, todos bem

escolhidos e de boa qualidade, as cores dos tecidos são excelentes para as diversas

ocasiões.

Estampas: as estampas utilizadas pela marca são minimalistas, que são

feitas com detalhes, mas sem excessos, e são extremamente agradáveis, com o uso

de artes de cores solidas, bem escolhidas que despertam muita a atenção aos olhos

dos consumidores, e o caimento das peças são discretos e bonitos.

Web Design: assim como as estampas o site e as redes sociais da Fosston

seguem o estilo minimalista, com muito uso de fundos brancos ou de alguma outra

cor solida que torna a navegação mais clara e menos cansativa.

RESERVA

A Reserva foi fundado pelos amigos Rony Meisler e Fernando Sigal, que cresceram

juntos na cidade do Rio de Janeiro, em 2004 ele notaram que a maioria dos homens

da academia de ginastica que frequentavam utilizavam uma bermuda de mesmo

modelo, e então decidiram fabricar bermuda e vender com um conceito de

individualidade muito bem expresso em seu Slogan “Be yourself but not always the

same” (“Seja você mesmo, mas não sempre o mesmo” tradução livre), já no início

dessa ideia eles conseguiram vender tudo entre seus amigos, e como eles e seus

colegas gostavam muito de frequentar a praia da Reserva escolheram esse mesmo

nome para a sua marca e um depois largaram tudo para investir todas suas forças



em seu empreendimento, de início apenas os dois faziam de tudo em seu negócio,

desde a elaboração das peças até a emissão das notas fiscais.

Com apenas dois anos a reserva já estava aparecendo na Fashion Rio, e

desde então a empresa vem crescendo e aparecendo em vários eventos de alto

nível, hoje está entre as marcas de roupas mais importantes do país, e da América

Latina, considerada como uma das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a

revista americana Fast Company.

A Reserva é uma das empresas mais incomuns do mercado da moda

brasileira, que consegue entender o público nacional de uma forma inédita, para eles

a moda é uma forma de disseminar novas ideias, e eles utilizam a capacidade

influenciadora da moda para conseguir trazer essas mudanças positivas para a

sociedade.

Claramente a maior empresa citada no nosso benchmarking também foi a

que mais nos inspirou, a qualidade de seus produtos inquestionável e muito

reconhecida, atualmente eles têm uma grande abrangência em todo o país, seja em

loja físicas próprias, revendedoras ou pelas vendas em sua loja online. Por mais que

os produtos da Reserva sejam extremamente atraentes, foram sua cultura e

comunicação, tanto interno quanto externo que deram origem a auto visão e ao

conceito existencial da ATICO. A cultura da Reserva e realmente muito humana,

mas diferente de várias empresas, essa cultura é realmente notável pois a

comunicação também é muito humana, feita com o mesmo linguajar e modos que os

clientes estão acostumados em seu dia a dia seja em casa, no trabalho ou com os

amigos, e essa forma despojada faz com que o cliente se sinta próximo à empresa e

totalmente à vontade. Também partilhamos da ideia de que temos que nos aceitar

como brasileiros e entender os consumidores do nosso país para assim fazer um

produto condizente com suas vontades, e para que a ATICO seja uma empresa

coerente, não com os outros, mas com sigo mesmo. A Reserva conseguiu se tornar

uma das empresas mais influentes do mercado de moda no cenário nacional se

comunicando da forma que nós gostamos de nos comunicar, e sendo práticos,

usando da honestidade para com o cliente, e utilizando até mesmo as adversidades

diárias como algo positivo, e é dessa mesma forma que ATICO pretende conquistar

seus clientes, e também trabalhando a criatividade própria, para que assim como na

Reserva, as estampas e cortes sejam referência para todo mercado.

Resumidamente, os atributos da Reserva que desejamos para a ATICO são:



Produto de Qualidade: Para que uma empresa de roupas consiga ser

bem-sucedida no e-commerce é necessário ganhar a confiança de seus clientes,

fazer com ele perca o medo de adquirir o produto, por isso deve se assegurar ao

cliente um produto de qualidade. A Reserva faz seus produtos com bons tecidos,

estampagens, cortes e costuras, essa qualidade fica notável até mesmo nas

imagens, e quando o cliente recebe um produto de qualidade a chances de ele

mesmo gerar um feedback positivo que poderá ser visto por outros possíveis

clientes que procuram por essas informações a propagação da marca se torna mais

natural.

Comunicação: A Reserva tem uma comunicação extremamente humana

com seus clientes, interagindo com os clientes com uma linguagem que eles estão

acostumados no dia a dia, deixando eles mais confortáveis, tratando todos como

indivíduos, e não como apenas mais um. Essa ideia é muito atraente aos mais

jovens, fazendo com que se identifiquem e criem um carinho especial por uma

empresa que o enxerga e que lhe dá a importância que um cliente deve ter, mas que

raramente a tem. Esse tipo de comunicação faz toda a diferença na experiência do

cliente.

Consciência brasileira: Somos uma empresa brasileira, feita por brasileiro

e para brasileiro, e para ter sucesso é importante não entrar em negação em relação

a isso, devemos ver e entender quais são as verdadeiras vontades do nosso público,

nós, povo brasileira, temos nossas singularidades, nossa forma de ver e pensar o

mundo, e isso deve ser utilizado, parar de apenas reclamar da nossa terra e mostrar

que uma empresa brasileira pode sim fazer diferente e fazer a diferença sendo

100% daqui, e também buscaremos utilizar os recursos regionalistas presentes pelo

país.

Hermoso Compadre

A Hermoso Compadre é uma empresa estabelecida na cidade de Franca,

em São Paulo, não possuindo nenhuma loja física, contando apenas com o

e-commerce para venda no varejo. A empresa se destaca pelo o design de sua loja

virtual, pela comunicação com seus clientes que são sempre humoradas com a



utilização de seu personagem, “O Velho Compadre”, e principalmente as redes

sociais, que são extremamente populares.

Após a análise das qualidades dessa empresa, foram encontradas algumas

características são almejadas pela ATICO, como:

A Comunicação: A Hermoso Compadre tem uma comunicação

extremamente jovial e caricata, sempre utilizando seu personagem, “O Velho

Compadre”, e até mesmo ao responder as dúvidas de seus clientes eles mantem o

mesmo tom. O desempenho nas redes sociais da Hermoso é surpreendentemente

bom, pois mesmo gerando pouco conteúdo comparado às outras marcas do ramo

eles conseguem muita audiência em cada rede social.

Web Design: A parte gráfica que eles apresentam em sua loja virtual e nas

redes sociais são muito agradáveis, sempre abusando da mistura do minimalismo e

da extravagancia com um tema retro, que faz parte do estilo adotado por eles.

5 O PLANO DE NEGÓCIO

A elaboração de um Plano de Negócios é o primeiro passo para quem

deseja empreender.

"Plano de Negócios é um documento que contém a caracterização do

negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia

do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros"(SALIM,

2003. Pag. 03).

Ou seja, o Plano de Negócios pode ser considerado, prioritariamente, como

uma obra de planejamento dinâmico que descreve o empreendimento como um

todo, e desenvolve e apresenta suas estratégias operacionais, de inserção no

mercado, e prevê os principais resultados financeiros (WILDAUER, 2013).

Um dos primeiros passos para quem deseja empreender é a montagem de

um Plano de Negócios, que de acordo com Dolabela (2000, p. 164), é:

...antes de tudo, o processo de validação de uma ideia, que o

empreendedor realiza através do planejamento detalhado da empresa. Ao

prepará-lo, terá elementos para decidir se deve ou não abrir a empresa que

imaginou, lançar um novo produto que concebeu, proceder a uma expansão, etc. A



rigor, qualquer atividade empresarial, por mais simples que seja, deveria se

fundamentar em um Plano de Negócios.

Dentro de um Plano de Negócios, há quesitos que devem ser debatidos e

abrangidos em sua construção, tais aspectos são abordados por Bernardi (2003) na

Tabela 1.

Quesito Abordagem

A Empresa Quem somos, o que vamos vender e a quem?

O Mercado Quem são os concorrentes e qual será o diferencial da empresa?

A Estratégia Para onde vai à empresa e como fazer para atingir esse objetivo?

As Finanças Quanto será necessário? Como financiar? Que resultados se

esperam?

As Pessoas Qual a capacidade de gestão e conhecimento?

Os Riscos Quais são eles?
Tabela 1: Abordagem do plano de negócios.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) com base em BERNARDI (2003).

A partir do quadro apresentado anteriormente podemos entender que: “O

Plano de Negócio é uma ferramenta que auxilia tanto os empreendedores

considerados novatos quanto àqueles que estão no mercado há algum tempo e, que

pensam em expandir seus negócios. O Plano é um documento, que de maneira

segura, mediante detalhado planejamento, identifica as possíveis falhas que, caso

fossem cometidas no mercado, poderia prover custos indesejáveis, bem como a

falência do empreendimento, sem antes o mesmo entrar em ação (CRUZ ET AL,

2015).

Um Plano de Negócios bem estruturado tem como objetivo central assistir o

empreendedor e/ou executivo no planejamento e no foco de suas ideias, tomando as

ações pensadas para sua empresa, ao mesmo tempo em que é uma ferramenta de

acompanhamento e definição de metas e gerenciamento de riscos (PIERATONI,

2011). Dentro dos parâmetros aplicados na empresa ATICO podemos definir que o



Plano de negócios será elaborado a partir de informações sobre a empresa, Plano

Operacional, Plano de Marketing e Plano e financeiro estruturados.

5.1 A EMPRESA

As empresas, em uma maneira abrangente, surgem quando um grupo de

pessoas se organiza e trabalha para atingir um determinado objetivo

(CONSTRUFÁCIL RJ, 2015). Em tal contexto, cabe destacar que a empresa é: “toda

organização que produz ou oferece bens e serviços, visando, em geral, à obtenção

de lucro” (CONSTRUFÁCIL RJ, 2015, s.p).

5.1.1 Razão Social

Um ponto importante para abertura de um negócio próprio é a escolha da

Razão Social da empresa. Dá-se tanta importância para essa etapa pois é o nome

que estará presente em todos os documentos da empresa, é a forma com que a

empresa irá responder questões burocráticas e administrativas, como a emissão da

nota fiscal, emissão de cheque bancário ou para participar de um processo legal.

Como a empresa citada no atual Plano de Negócios se iniciará com a

constituição jurídica MEI o nome que representará a empresa em todos os aspectos

legais é do proprietário da empresa juntamente com seu CPF, neste caso Lucas

Conrrado Ferrareze 08436750985.

5.1.2 Visão

Quando falamos de visão da empresa, queremos dizer qual a intenção de

alcance da organização, deve ser claro o que ela almeja para o futuro, isso faz parte

do seu planejamento estratégico.

“Os grandes navegadores sempre sabem onde fica o norte, sabem onde

querem ir e o que fazer para chegar a seu destino. Com as grandes empresas



acontece a mesma coisa: elas têm visão. É isso que lhes permite administrar a

continuidade a mudança simultaneamente.’’ (COLLINS e PORRA, 1998).

Sabendo disso, a visão da empresa ATICO se define da seguinte maneira:

Tornar-se conhecida em todo território nacional na venda de produtos de

excelente qualidade e preço justo, tornando a experiência dos clientes satisfatória.

5.1.3 Missão

A missão da ATICO é: Ser a melhor marca de camisetas do país. Levar aos

seus clientes produtos de alta qualidade, bom gosto e atendimento diferenciado para

desta forma possibilitar a satisfação total do consumidor.

5.1.4 Constituição Legal e Controle Acionário

A ATICO é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada, a

empresa se enquadra no regime de tributação Simples Nacional. É uma instituição

de capital fechado, LTDA, onde cada acionista possui cotas iguais de participação da

empresa.

Seu capital social é de R$ 133.000,00, divididos igualmente entre seus

sócios.

Para a constituição da empresa foi celebrado de um contrato social e feito

seu registro na junta comercial do estado.

5.1.5 Responsabilidades e Competências da Equipe Dirigente

A equipe dirigente da empresa é pequena, o trabalho é divido entre os

sócios.

De um lado Michael está responsável pela parte estratégica, decisões e

controles do departamento financeiro e de marketing são suas atribuições. Lucas

controla o estoque de produtos, capacidade de produção, qualidade e vendas.



5.1.6 Organograma

O organograma é uma das formas mais comuns e claras de demonstrar a

cadeia hierárquica de uma organização.

O organograma segundo “Biagio (2012), deve indicar claramente a estrutura

funcional, a diretoria, a gerencia e o staff, a responsabilidade, a autoridade e a

inter-relação das pessoas que gerenciam, produzem e verificam os produtos”.

Figura 12 – Organograma
Fonte: Elaborado pelos autores

5.1.7 Localização

A ATICO está localizada em Curitiba, no Paraná, mais especificamente na

Rua Sant’Ana do Itararé, número 1378, no bairro Sítio Cercado. Esse imóvel é

propriedade da família de um dos fundadores, e atual residência dos mesmos,

motivo pelo qual o escritório e os estoques ficam na parte superior da residência de

três andares, mais conhecida como ático, logo, o nome da marca foi escolhido em

razão dessa específica localização física da empresa.

5.1.8 Descrição do Negócio

A empresa ATICO tem como principal segmento de mercado homens, entre

16 e 40 anos, ou mulheres que estejam dispostas a presentear amigos, familiares e

conhecidos com os produtos da marca, num geral podemos definir como pessoas

que tenham intenção de compra para camisetas masculinas.



Como proposta de oferta de valor, prioriza qualidade do produto e design

como pontos fortes da marca, criando assim uma identidade e diferenciação para

seus clientes.

O relacionamento da empresa com seus clientes e futuros compradores será

feito através de mídias sociais, site, SAC , e-mail, cartões de relacionamento, etc.

Um recurso chave para que a empresa possa “girar” é manter o cadastro

dos clientes atualizados e tomar todas as precauções para que a plataforma digital

sempre esteja funcionando. Por isso uma das atividades chaves para o

funcionamento da empresa é a manutenção da plataforma digital, como o canal

escolhido para a comercialização das camisetas foi o e-commerce, lojas virtuais,

redes sociais, etc.

Um aspecto muito importante são as parcerias firmadas durante o processo

empreendedor, neste caso a ATICO conta com a TekSilk (que realiza o processo de

serigrafia), Tania’s Facção responsável pela parte de costura e montagem das

peças, Tray (responsável pela manutenção da plataforma digital).

5.1.9 Público Alvo.

Quando se inicia as discussões a respeito da abertura de um negócio, há

uma série de fatores que precisam ser levados em consideração para que o

empreendimento saia do papel e consiga o sucesso almejado, sendo o mais

determinante: a definição do público-alvo (MAIRINS, 2012).

Kotler (1997) nos informa que “nenhuma empresa pode operar em todos os

mercados e satisfazer a todas as necessidades. Nem pode fazer um bom trabalho

dentro de um mercado muito amplo”. Ele continua dizendo que “As empresas

trabalham melhor quando definem cuidadosamente seu(s) mercado(s)- alvo(s) e

preparam um programa de marketing sob medida”.

Trazendo para a realidade da ATICO, o público alvo da empresa é do gênero

masculino, entre 16 e 40 anos, das classes A, B e C, com rendimentos individuais

entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00 reais mensais, com interesse em graduação ou já

formados, atuando nas mais variadas áreas profissionais. Do ponto de vista

psicográfico, é contemporâneo e atual, economicamente ativo, com interesse em

design e qualidade.



No tópico seguinte iremos discorrer sobre o plano de Marketing que será

desenvolvido para a ATICO, com base na definição de público alvo apresentada

acima.

5.2 PLANO DE MARKETING

Para que uma empresa possa se manter em pleno funcionamento é

necessário que haja demanda pelos seus produtos ou serviços, mesmo que uma

empresa tenha uma ótima operação, gestão financeira, contabilidade ou qualquer

outra função organizacional, de nada valera se não houver uma busca por seus

produtos, por isso é primordial ter sucesso na gestão do marketing. Segundo Kotler

e Keller (14e, 2012, pag. 55):

“O plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de

marketing, por fornecer direção e foco para uma marca, produto ou empresa.”

O plano de marketing da empresa ATICO irá analisar: o mercado ao qual a

empresa pretende atuar, seus concorrentes, as necessidades e comportamentos de

seus clientes e examinar os ambientes internos e externos.

O plano de marketing, em sua totalidade, servirá para vários fins durante o

funcionamento da empresa, como por exemplo para preparação às adversidades do

mercado, criar formas de se destacar dos demais concorrentes, criar uma marca

forte que seja referência em qualidade e confiança, formular metas e se planejar de

forma que vislumbre as tendências antecipadamente com base nas necessidades

desejos dos consumidores.

Todo o trabalho realizado durante o Plano de Marketing culminará no

objetivo central, que é se tornar uma marca singular, não só pelo seu produto, mas

também pela sua dedicação aos clientes.

5.2.1 Pesquisa e Acompanhamento de Mercado

Apesar de ter sido realizado uma pesquisa de qualitativa com os

fornecedores e uma quantitativa com os consumidores para conhecer o mercado, o

esforço de análise de mercado deve ser continuo para estar pronto para as



mudanças e também para criar as mudanças corretas, por esse motivo a ATICO

prosseguirá acompanhando as opiniões, satisfação e tendências dos clientes com o

objetivo de entende-los.

“Compreender o mercado é crucial para o sucesso de marketing. Quando os

profissionais de marketing não têm acesso às percepções dos consumidores, é

comum se envolverem em problemas.” (Kotler; Keller; 2012, pag. 102)

Uma das vantagens do mercado online é a quantidade de informações

geradas pelos próprios consumidores (de fato ou potenciais), que estão à disposição

e a pouco esforço, e há diversos meios de obtê-las, como por exemplo o Google

Trends, que é uma ferramenta disponível de forma gratuita a qualquer usuário, que

mostra percentualmente o número de buscas por uma determinada palavra no

Google (principal buscador de internet), com a possibilidade de filtrar o período e o

país das buscas, com essa ferramenta é possível ter uma a percepção mais

concreta das tendências e comportamento dos navegadores, e reconhecer o que

estão procurando e como estão procurando, e utilizar essa informação para se

destacar utilizando as palavras mais buscadas como as palavras chaves das

páginas da empresa.

Para ser uma empresa em constante crescimento e expansão no mercado,

é necessário estar sempre buscando atender as necessidades dos clientes, e para

isso é necessário analisar frequentemente as opiniões dos mesmos em relação à

marca e seus produtos, por esse motivo a empresa ATICO irá utilizar as redes

sociais como uma ferramenta balizadora da opinião dos clientes.

“Ele (o consumidor) quer participar de todo o processo. Ele quer cocriar a sua
experiência de compra. Ele quer significado em suas marcas preferidas. À
medida que ele faz tudo isso, ele se expõe. Ele deixa muitos rastros. A
grande diferença da internet para todos os outros ambientes é que na internet
tudo pode ser medido. Esses rastros podem ser lidos e pesquisados”
(Conrado Adolpho, 2011, p. 301)

As principais redes sociais que empresa usara será o Facebook e o

Instagram, ambas permitem que os usuários emitam ações reativas positivas e

declarações escritas de opinião em qualquer vídeo, imagem ou texto publicado pelo

perfil da marca, isso possibilita que a empresa possa levantar dados das reações de

seu público, que junto com os dados de vendas podem fornecer dados que ao

serem analisados, ajudaram na tomada de decisão.



“Uma máxima entre os profissionais de comunicação diz que “a comunicação
começa no interlocutor”. Não poderia haver verdade mais absoluta. [...], o
consumidor do novo século baseado na tecnologia da informação é muito
mais ativo porque tem as ferramentas para tal. ” (Conrado Adolfo, (os 8Ps de
marketing) 2011, p. 301)

5.2.2 Matrizes de Marketing

Segundo Menshhein, as matrizes servem para auxiliar os profissionais a

entender as diversas nuances do mercado e como introduzir ou conduzir o seu

produto de acordo com as necessidades de seus consumidores.

“Ao planejar, criar produtos novos, estudar o mercado, aprender os desejos e
necessidades do consumidor, explorar as forças, fraquezas, comparar a
empresa com os concorrentes etc., um profissional de Marketing encontra-se
com um número considerável de matrizes, elaboradas exatamente para
facilitar este trabalho, mas que poucos conseguem compreender a sua
conexão e as relações com as estratégias utilizadas diariamente”
(MENSHLEIN, 2006, s. p.).

Em seu plano de Marketing, a empresa ATICO planejou elaborar duas

Matrizes: A Matriz de Necessidades do Consumidor e Matriz SWOT - Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats.

A primeira será a Matriz de Necessidades do Consumidor, pois é necessário

entender as necessidades do consumidor para poder atende-lo. O intuído do uso

dessa matriz é compreender o nível de importância que os produtos da ATICO

podem ter para os clientes da marca de acordo com seus desejos e necessidades.

As demandas dos consumidores podem variar conforme a região, idade, opção

sexual, religião, entre outras características, e segundo Kotler e Keller (2012) cabe

aos bons profissionais de marketing influenciar essas demandas.

A teoria das Necessidades Humanas foi elaborada em 1946 pelo psicólogo

americano Abraham Maslow. Segundo sua teoria, as necessidades humanas

seguem uma hierarquia dividida em 5 partes, sendo:

1. Necessidades Fisiológicas Básicas

2. Necessidades de Segurança

3. Necessidades Sociais

4. Necessidades de Autoestima



5. Necessidades de Autorrealização

De acordo com a teoria é necessário suprir a necessidade mais básicas

antes suprir a necessidade posterior, atingindo sempre uma etapa de cada vez, por

isso essas necessidades são geralmente organizadas em formato de pirâmide,

conforme a figura abaixo:

Figura 13: Pirâmide das Necessidades Humanas (Maslow)
Fonte: Libert, Wind, Fenley, 2014

Com base nas informações do presente Plano de Negócio e na figura acima

cabe destacar os produtos e serviços que, de certa maneira, irão satisfazer as

necessidades da Matriz da Hierarquia das Necessidades do Consumidor.

• Necessidades Fisiológicas: As camisetas ATICO atendem a necessidade

de vestimenta, que é uma das necessidades fisiológica básica do ser humano, mas

os produtos da marca vão além de simplesmente vestir, já que a marca tem como

alvo clientes que procuram um produto que forneça individualidade e uma certa

notoriedade social.

• Necessidades de Segurança: Em relação à segurança no tráfego de

dados, toda transação que envolver pagamento, seja por cartão de crédito ou não,

estará encriptada com a tecnologia SSL (Secure Socket Layer) ou seja, só nossa

empresa terá acesso a estes dados. A empresa também se comprometerá a não

divulgar em hipótese nenhuma as informações de seus clientes, os dados pessoais

de endereçamento, pagamento e conteúdo do pedido serão utilizados apenas para o

processamento do pedido.



• Necessidades Sociais (Afetivas): A ATICO tem a pretensão de ter um

relacionamento muito humano com seus clientes, apesar de ser online a

comunicação impessoal e sempre aberta ao diálogo será utilizada para tornar menos

mecânica. Essa comunicação e tratamento diferenciados tem como intuído construir

uma relação de amizade, afeto e confiança com os clientes.

• Necessidades de Autoestima: Uma pessoa bem vestida é melhor aceita e

respeitada na sociedade, a vestimenta é um fator importante para causar uma boa

impressão aos demais, sendo assim, os produtos da ATICO contribuem para que a

pessoa se sinta bem consigo mesmo e em seus meios sociais, por isso o slogan da

empresa é “Para você sentir-se bem”.

• Necessidade de Autorrealização: Como já citado na necessidade anterior e

ao longo desse trabalho, a ATICO espera que seus consumidores se sintam bem

consigo mesmo e em seu meio social, com um produto bom para as variadas

circunstâncias, perfeito para os momentos de descontração daqueles que buscam a

sua autorrealização ou daqueles que já alcançaram.

A segunda matriz a ser elaborada será a matriz SWOT, Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats, que ajudará a monitorar os ambientes

internos e externos da empresa. A análise do ambiente externo se baseia nas

Oportunidades e Ameaças e a análise do ambiente interno se baseia nas Forças e

Fraquezas da empresa, conhecendo esses fatores a empresa poderá otimizar seu

desempenho dentro do mercado através de estratégias de negócio melhor

embasadas e condizentes com a realidade do mercado e da empresa.

A análise SWOT permite observar de forma compilada as ameaças e

oportunidades a qual a empresa deve se atentar, e estar preparado para as

adversidades do mercado, sempre levando em conta suas limitações, forças e

fraquezas. Abaixo está a matriz SWOT da empresa ATICO:



Figura 14: Matrix FOFA (SWOT)

“Depois de ter realizado uma analise SWOT, a empresa pode desenvolver
metas especificas para o período de planejamento. Essa etapa do processo
é denominada formulação de metas. Os gerentes utilizam o termo metas
para descrever objetivos em termos de magnitude e prazo. A transformação
de objetivos em metas mensuráveis facilita o planejamento, a
implementação e o controle. ” (Kotler, Philip; 2000; Adm de marketing;
10ed;p. 101)

Essa matriz servirá como base para a gestão estratégica da marca dentro do

mercado, ajudando a minimizar os riscos e dificuldades que possam surgir, e

também utilizar os atributos positivos que a empresa possui e as forças externas que

a influenciam beneficamente para conseguir se destacar das demais empresas.

5.2.3 Estratégias de Marketing

Como toda organização, a ATICO também tem seus objetivos a serem

alcançados dentro de seu ramo de atividade, a melhor forma de alcança-los é

formulando estratégias que culminem com o êxito em seus desejos.
“As metas indicam aquilo que uma unidade de negócios deseja alcançar;
estratégia é um plano de como chegar lá. Todos os negócios devem preparar
estratégias para atingir suas metas [...]. Embora haja muitos tipos de
estratégias de marketing, Michael Porter os condensou em três tipos
genéricos, que fornecem um bom ponto de partida para o pensamento



estratégico: Liderança total em custos, diferenciação ou foco” (Michael Porter,
1947 p.13)

Como já citado anteriormente nesse trabalho, a empresa ATICO tem o

objetivo de ser uma marca singular, ela não pretende ser uma empresa que

necessita do ganho em escala de venda de produtos baratos para (de vendas de

produtos baratos para ter ganhos de escala para) conquistar o maior número de

clientes. A ATICO pretende ser lembrada por seus produtos de qualidade, pelo

relacionamento e comprometimento com a fidelidade do cliente, a empresa deseja

ser mais do que apenas uma loja de camisetas online genérica, ela deseja ser uma

marca que ao ser mencionada desperte sentimentos de confiança e qualidade a qual

o cliente tenha carinho. O objetivo da empresa é ser diferente do que há de simples

e comum.

Como a estratégia está intrinsecamente ligada aos objetivos a serem

alcançados, foi escolhido com base na definição de Porter, a estratégia de

diferenciação, que é a mais coerente para que a empresa alcance os seus anseios,

que já foram descritos anteriormente.

“Neste tipo de estratégia a empresa procura ser única em sua indústria, ao
longo de algumas dimensões amplamente valorizadas pelos compradores.
Ela seleciona um ou mais atributos, que muitos compradores numa indústria
consideram importantes, posicionando-se singularmente para satisfazer estas
necessidades. Ela é recompensada pela sua singularidade com um
preço-prêmio. ” (Michael Porter, 1947, pag. 13)

Segundo Porter a diferenciação não pode ser compreendida observando a

empresa como um todo, pois ela provém das atividades especificas da empresa e

como elas afetam o consumidor, ou seja, a diferenciação se manifesta ao longo da

cadeia de valores da empresa. Em qualquer etapa da cadeia de valores há um

potencial de singularidade, que venha a agregar para a diferenciação da empresa.

Em várias etapas ao longo da cadeia de valores da ATICO trabalhará

cuidadosamente para produz produtos e serviços de muita qualidade, e que gerem

um diferencial para o consumidor. Nos processos de operações as atividades

básicas serão terceirizadas, por esse motivo foi realizado a pesquisa qualitativa,

para que fosse escolhido aqueles que prestam serviços de qualidade, e junto foi

analisado fornecedores de matérias primas, para que os insumos também estejam

dentro do padrão desejado. No processo de Vendas & Marketing, as publicidades e



propagandas serão elaboradas sempre pensando no consumidor, que por serem

compradores online tendem a ter uma maior abertura às redes sociais e ao meio

eletrônico, por esse motivo esses meios serão o foco na divulgação, além disso a

ATICO pretende ter uma relação mais “pessoal” com seus consumidores, apesar de

ser por meios online; a loja da empresa também estará sempre atualizado, sendo

renovado de acordo com os lançamentos, mas apesar das mudanças no site a

estrutura será sempre similar, para que o consumidor se acostume com o

funcionamento do canal. Para garantir um serviço de qualidade os sócios se

comprometem a buscar novos conhecimentos continuamente para estarem sempre

aptos para o atendimento dos consumidores e desenvolvimento da marca, além de

no possível momento de uma contratação de funcionário o processo será criterioso

para assegurar de ser alguém qualificado para um bom atendimento e serviço ao

cliente.

5.2.4 Mix de Marketing

Jerome McCarthy, professor de marketing da Universidade Estadual de

Michigan, em seu livro Basic Marketing, na década de 1960, aprimorou a teoria de

Borden e concebeu um conceito interessante que ficou conhecido como ‘4Ps’, que

aborda um conjunto de elementos (produto, preço, praça e promoção) cujo propósito

é simplificar a visualização das variáveis que cercam o marketing do produto. Esse

conjunto de elementos ficou também conhecido como composto de marketing ou

mix de marketing.

Segundo Kotler e Armstrong (1993, p. 29), o mix de marketing é um conceito

fundamental no marketing moderno. Os autores definem o mix de marketing como

sendo “um grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para

produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”.

5.2.4.1 Produto



Segundo Kotler e Armstrong (2008, p. 190) “Produto é qualquer coisa que

possa ser oferecida a um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que

possa satisfazer a um desejo ou necessidade”.

O produto oferecido pela ATICO como descrito a cima no item conceito,

serão camisetas masculinas de alta qualidade e design exclusivo. A empresa

realizou pesquisa exploratória para encontrar a melhor malha 100% algodão

disponível para compra na região de Curitiba-PR e também foi realizada a

contratação de uma modelista para a criação de um molde exclusivo ATICO,

deixando assim as camisetas com um caimento único.

5.2.4.2 Preço

Preço, segundo Kotler (1998, p. 435), é:

“O único elemento do composto de marketing que gera receita; os outros
elementos geram custos. O preço é também um dos elementos mais
sensíveis do composto de marketing porque pode ser rapidamente
modificado, o que não ocorre com as características de um produto ou com
os compromissos assumidos com o canal de distribuição”

O assentamento do preço de um produto ou serviço é essencial para compor

os planos de ação de marketing de uma organização. De acordo com Kotler (1998)

para determinar o preço de um produto ou serviço, as principais variáveis que

devem ser observadas são: demanda, custos, concorrentes e o valor percebido

pelos clientes.

A ATICO irá trabalhar com o preço de seus produtos de acordo com seus

custos diretos: matéria prima (malha/tecido), serigrafia (estampa), mão de obra

(costura), também com os custos indiretos: plataforma online (loja/site).

Será possível realizar parcelamento através da loja online com taxas

administrativas, e serão trabalhadas as possibilidades de algumas bonificações

como: frete grátis com um valor mínimo de compras e combos onde levando um

determinado número de peças ganha desconto.

5.2.4.3 Distribuição (Praça)



Para Kotler (1998, p. 98), praça diz respeito às “várias atividades assumidas

pela empresa para tornar o produto acessível e disponível aos consumidores-alvo”.

Em outras palavras, seria a melhor maneira para se chegar ao consumidor.

“O conceito de “Praça” então compreende não só as locações físicas, mas
incorpora todo o processo logístico, que é a forma de fazer chegar o produto
certo, da forma adequada, em tempo justo e, obviamente, ao custo oportuno.
Assim, praça pode ser entendida como canais de distribuição. “ (KOTLER,
1998).

Como a empresa ATICO trata-se de um e-commerce, o alcance de

potenciais clientes se torna muito maior do que uma loja física, porém a visibilidade

precisa de um trabalho maior para alcançar esses potenciais clientes, falaremos um

pouco mais disso no item a baixo. No e-commerce existe também a dificuldade no

envio para outras cidades e estados, por esse motivo as entregas dos pedidos serão

realizadas através de uma terceirização de serviço, feito pela empresa Correios, as

opções de envio serão: PAC, SEDEX e SEDEX 10.

5.2.4.4 Comunicação (Promoção)

Segundo Kotler (1998, p. 554) é “uma das ferramentas mais comuns que as

empresas usam para dirigir comunicações persuasivas aos compradores e públicos

alvos”.

Existem inúmeros meios de realizar campanhas de marketing na

internet graças ao avanço da tecnologia, como Google Adwords, Facebook,

Instagram, Snapchat, etc., e o acesso a esses meios estão mais fáceis, as redes

sociais se tornaram um portal de divulgação gigantesco e com resultados muito

satisfatórios.

Os canais que a ATICO usará para atingir o seu público alvo com

propagandas e publicidades serão as redes sociais Facebook e Instagram, pois o

alcance de pessoas é maior com um menor valor investido. Realizamos uma

publicação com o objetivo de conquistar curtidas na página da marca, foram

investidos R$ 20,00 onde obtivemos 63 novas pessoas seguindo a página, de



acordo com o plano financeiro, serão investidos R$ 50.000,00 podendo então trazer

mais ou menos 78.750 novos seguidores.

5.2.5 Implementação e Controle do Plano de Marketing

Ter, simplesmente, um Plano de Marketing não garante o sucesso da área

de marketing da empresa, para que isso ocorra é necessário que o plano seja bem

implementado, executado e controlado, pois caso contrário todo o tempo e esforços

despendido na elaboração do estudo passa a ser apenas um desperdício inútil.

“A implementação do marketing é o processo que transforma os planos de
marketing em ações e assegura que estas sejam executadas de uma maneira
em que se realizem os objetivos declarados no plano.Um brilhante plano
estratégico de marketing vale pouco se não for implantado adequadamente. ”
(Kotler, Philip; 2000; p.713)

O plano de marketing, a princípio, será executado pelos sócios, e as

atividades descritas nele deverão ser desempenhadas continuamente e com muita

frequência, já que no comercio eletrônico a velocidade é um ponto crucial no

relacionamento e na publicidade, tornando os cuidados com essas atividades

indispensáveis, essas que vão desde atender o cliente a fazer uma publicação no

momento em que há mais consumidores conectados às redes sociais.

“Enquanto a estratégia aborda o o quê e o porquê das atividades de
marketing, a implementação aborda o quem, o quando e o como. A estratégia
e a implementação estão intimamente relacionadas no sentido de que uma
decisão estratégica implica algumas atribuições táticas de implementação em
um nível inferior. ” (Kotler, Philip; 2000; Adm de marketing; 10ed; pag 713)

Na execução da Estratégia de Marketing o sócio 2 será o responsável pela

compra dos insumos, pelas relações com os terceiros e pelo transporte das

mercadorias, sendo assim cabe a ele garantir que esses possuem a qualidade que a

empresa deseja repassar aos consumidores; já ao sócio 1 será o responsável por

toda a parte de comunicação com consumidores, e pela publicidade e propaganda, e

assim como a seu associado, caberá a esse sócio trabalhar para passar

diferenciação da marca ATICO para seus consumidores. Para conseguir atingir os

objetivos de sua função, o sócio 2 irá utilizar as informações coletadas na pesquisa

qualitativa, já apresentada anteriormente, ele também deverá estar atento a tudo



que houver de novo no mercado, além disso ele precisará acompanhar todas as

entregas e prazos. O sócio 1 se incumbirá do atendimento aos consumidores,

estando constantemente conectado para responder a qualquer possível contato

iniciado pelo consumidor, e como responsável pelo marketing ele deve elaborar as

publicidades, propagandas e ações de marketing da empresa.

Para analisar o desempenho da empresa alguns dados serão mensurados e

acompanhados para servirem como indicadores de desempenho, serão utilizados os

dados de vendas, e os dados das redes sociais (Facebook e Instagram).

Nas redes sociais há informações sobre a página da empresa e suas

publicações sempre à disposição. Na página da empresa no Facebook, poderá ser

utilizado as informações de quantidades de curtidas (seja nas publicações ou na

página em si), alcance das publicações e a quantidade de visitas que a página

recebeu, já no Instagram a informação de quantas curtidas cada publicação teve

será útil para comparar quais são as preferências dos seguidores.

Fazendo todo esses acompanhamentos e mensurações, junto de todo o

trabalho descrito na Pesquisa e Análise de Mercado será possível analisar se o

desempenho da empresa está seguindo rumo aos seus objetivos.



5.3 PLANO OPERACIONAL

Nesta secção do Plano de Negócio trataremos do Plano Operacional, que

“está relacionado à forma de operação da empresa, desde a forma de como a

administração gerencia o negócio até como os produtos são executados,

distribuídos e controlados. (BIAGIO, LUIZ A., 2012)

5.3.1 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da ATICO está dividida em duas grandes áreas:

processos terceirizados e processos internos.

A marca não possui fábricas próprias para transformar insumos em um

produto final. Praticamente toda fase produtiva da empresa é terceirizada.

Por outro lado, toda parte administrativa e gerencial, financeira e de

marketing esta alocada dentro da empresa, sendo executada por funcionários

próprios.

5.3.2 Processos produtivos

Os processos relacionados a produção da ATICO são totalmente

terceirizados, mas seguem uma ordem lógica de fornecedores para confecção do

produto final.

Podemos dizer que a produção se inicia na compra da malha no fornecedor

de tecidos, com base na grade de tamanho do lote a ser produzido, modelos e

quantidades. Assim que a compra é efetuada, os rolos de malha são entregues no

fornecedor conhecido como talhador, que efetua o processo de corte da malha em

pequenos pedaços, de acordo com o molde fornecido pela marca. Esses pedaços

são então entregues para a facção, que faz a montagem e a costura das camisetas,

para posteriormente serem estampadas no último fornecedor, fechando o processo

de produção.



5.3.3 Tecnologia

Tecnologia, segundo dicionário Aurélio, é a ciência cujo objeto é a aplicação

do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais.

A tecnologia empregada nos processos de produção da ATICO está ligada

aos equipamentos e conhecimentos dos fornecedores terceirizados, principalmente

na facção, onde as camisetas são costuradas, e na estamparia. Alguns detalhes na

costura das camisetas ATICO demandam máquinas de costura específicas, como

por exemplo o reforço “de ombro a ombro”, que só pode ser feito por uma máquina

de costura “ponto de corrente”, equipamento que não é encontrado com facilidade

na maioria das facções da cidade de Curitiba. O emprego da tecnologia também

pode ser visto na estamparia, pois alguns modelos de camisetas da ATICO passam

por um processo chamado “estampa sem toque prensado”, onde a tinta serigráfica,

que possui uma certa espessura quando estampada da forma tradicional, passa por

uma prensa, fazendo com que a tinta fique mais impregnada na malha e tornando

quase imperceptível a diferença de textura ao toque entre as áreas da peça que

possuem estampa e as áreas que não possuem, conferindo uma maleabilidade

natural para a peça sem perder qualidade visual da estampa. Esse tipo de

tecnologia também não é encontrado em muitas estamparias na cidade, pois além

do equipamento necessário, é preciso certo conhecimento técnico para executar

esse processo da forma correta.

Saindo do processo produtivo e entrando na parte de venda e marketing, a

tecnologia é o motor que faz girar os negócios online. Desde o registro do domínio,

passando pelo site da marca, registro de e-mail, e plataformas de vendas online, a

tecnologia empregada em cada seguimento foi decisiva para a escolha dos

prestadores de serviço.

A empresa Locaweb foi escolhida para a realização do registro do domínio,

elaboração dos endereços de e-mail da marca, e também para edição e

hospedagem do site. Todos esses serviços estão inclusos em um único pacote, pago

anualmente, o que trouxe agilidade para todo o processo. Com relação a loja online,

que possui tecnologia diferenciada do site, a ATICO utiliza a Tray, que é uma

empresa do grupo Locaweb, como plataforma para as vendas online. O grupo

Locaweb foi escolhido para ser o parceiro da ATICO no seguimento de vendas por

oferecer ferramentas de alta tecnologia para o funcionamento de uma empresa



on-line, com custo acessível, e tecnologia satisfatória para as tarefas do dia a dia da

marca.

5.3.4 Indicadores de Desempenho

Para demostrar o desempenho da empresa, faremos utilidade de dois

indicadores distintos, para que haja um melhor entendimento da empresa como um

todo.

Primeiramente, utilizaremos um indicador financeiro, com base no Resultado

Operacional, antes da Distribuição de Lucros. No primeiro ano, após um

investimento inicial dos sócios, a empresa teve um Resultado Operacional de R$

57.235,20. No ano seguinte, sem necessidade de novos aportes, a empresa

apresentou R$ 68.938,00 de Resultado Operacional, um crescimento de 20,45%

com relação ao ano anterior. Até o ano 10, a empresa apresenta uma média de

crescimento de 24,66% por mês, conforme gráfico abaixo.

Figura 15 – Gráfico de Taxa de Crescimento
Fonte: Elaborado pela Equipe

Outro indicador importante para uma empresa que utiliza como canal de

venda uma loja online é o engajamento em redes sociais através de curtidas nas

páginas da marca. A ATICO possui páginas em duas redes sociais, Facebook e

Instagram. O engajamento com a página da marca (novas curtidas no caso do

Facebook, e novos seguidores, no caso do Instagram) estão atrelados diretamente

ao investimento em marketing feitos em cada uma das respectivas redes sociais. De

acordo com testes feitos no Gerenciador de Anúncios do Facebook, para cada R$



20,00 investidos em anúncios de curtidas na página, existe um retorno médio de 63

novas curtidas e seguidores para cada rede social. Uma vez que 1/5 dos

investimentos em marketing serão nesse tipo de anúncio, no primeiro ano irá gerar

aproximadamente 15750 novas curtidas na página do Facebook, e 15750 novos

seguidores no Instagram. Através de testes, estima-se que se perdem por ano em

média 20% de seguidores, e que existe uma curva decrescente acumulativa de 10%

ao ano a partir do quarto ano com relação a redução da população alvo atingida,

logo, no ano 10, os seguidores da marca alcançariam a marca de 500185 em cada

uma das duas redes sociais, confirme gráfico abaixo.

Figura 16 – Gráfico de Seguidores por rede social
Fonte: Elaborado pelos Autores

5.3.5 Capacidade de Produção

Tendo em vista que a produção da empresa ATICO é totalmente

terceirizada, as empresas escolhidas como fornecedoras possuem capacidade

produtiva suficiente para atender a marca com as quantidades projetadas para os

próximos 10 anos. Caso haja necessidade de produção extra, ou picos de

quantidade dentro de um período específico, existem vários fornecedores de mesma

qualidade e preço no estado de Santa Catarina, alterando um pouco os custos de

logística, mas suprindo qualquer necessidade de produção.



5.3.6 Política de Suprimentos e Estoques

O estoque da ATICO relacionado aos produtos para venda é composto

exclusivamente de produtos acabados, no caso, as camisetas finalizadas após

processo produtivo. Uma vez que a marca trabalha com coleções para cada estação

(primavera/verão, outono/inverno), será feito somente um lote de produção para

cada estação, ou seja, dois por ano, de acordo com as quantidades estimadas para

o período em questão. Tendo em mente a sazonalidade das estações mais quentes,

60% da produção do ano será feita para a coleção primavera/verão, 1.420 peças, e

40% para a coleção outono/inverno, 946 peças, totalizando 2.366 peças para o ano

1, assim também nos próximos anos, adequando a quantidade ao crescimento da

empresa. Serão feitas mudanças na quantidade caso haja necessidade de

adequação de quantidades por razão de falta ou sobra de estoque sem alterar os

custos, uma vez que os preços negociados com os fornecedores não mudam com

pequenas variações de quantidade.

Com relação aos suprimentos, a empresa terá um estoque de caixas de

papelão, adesivos, e papel de seda, de acordo com as quantidades estimadas de

venda.

5.3.7 Análise de Riscos e Plano de Contingência

Os riscos operacionais da ATICO são pequenos, pois a produção é

terceirizada e descentralizada. Caso os fornecedores escolhidos atinjam a

capacidade máxima de produção ou até deixem de existir a ATICO encontrará, de

forma rápida, outros fornecedores para a produção sem o risco de perda de

qualidade ou até mesmo perda de vendas.

O tempo de produção das camisetas é de aproximadamente 20 dias, então a

ATICO optará por estoque de camisetas de pelo menos três peças de cada modelo e

de cada tamanho disponíveis para venda no site.

A ATICO não precisará funcionários contratados pois todos trabalhos

administrativos necessários serão feitos pelos sócios do negócio, e na

indisponibilidade de um sempre terá um de prontidão.



Envio dos produtos pela internet será centralizado no correios, ou sedex

quando necessário, havendo alguma indisponibilidade deste fornecedor, como por

exemplo greves, a ATICO terá a flexibilidade de recorrer a outros fornecedores de

transporte, pois não há vínculo contratual, minimizando os riscos de atraso na

entrega dos produtos oferecidos pela empresa.

5.3.8 Política de Recursos Humanos

Toda mão de obra necessária para o funcionamento da empresa nos

próximos 10 anos será feita pelos dois sócios da marca. Uma vez que todo processo

produtivo é terceirizado, o restante dos processos será dividido conforme segue: o

sócio diretor 1 será responsável pela área de marketing, e financeira, e o sócio

diretor 2 será responsável pela operação (gerenciar fornecedores, entregas) e

compras.

Os sócios serão pagos por distribuição de lucro, e como não serão

funcionários de carteira assinada, não haverá incidência de impostos salariais.

5.4 PLANO FINANCEIRO

Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2005), é vista uma taxa de

mortalidade das empresas brasileiras de 46,7% no segundo ano de existência,

53,4% para o terceiro e 62,7% no quarto ano de existência.

Por isso a elaboração de um plano financeiro é imprescindível para que o

empreendedor avalie o investimento inicial necessário e a viabilidade financeira do

negócio antes do início real da empresa, aumentando assim as chances de sucesso

e de longevidade do negócio. E através do plano financeiro também se tem a

projeção de receitas e de gastos do negócio, baseando-se no plano operacional e

plano de marketing da empresa, para nortear com essas informações as tomadas de

decisões e as estratégias que devem ser adotadas pela organização.

5.4.1 Investimento



O valor do investimento inicial para capital de giro do negócio é de R$ 25.000.

A utilização deste capital será para a compra de matéria prima e custos com a

produção das primeiras camisetas, investimento em marketing para a prospecção de

clientes e a compra de um computador para os sócios trabalharem na administração

da ATICO com o valor de R$ 5.000 para a compra de um imobilizado.

5.4.2 Fontes do recurso

A injeção de dinheiro para investimento na empresa será feita por um aporte

de capital dos sócios da empresa, minimizando assim os riscos de não liberação de

crédito no mercado ou liberação à uma taxa de juros alta gerando diminuição na

lucratividade do negócio.

5.4.3 Projeções financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

A demonstração de resultado do exercício (DRE) é a visão de um período ou

mais da empresa onde são vistas as operações da empresa, como por exemplo, a

quantidade de produção da empresa, os custos de produção, receitas e despesas

operacionais.

Abaixo a demonstração de resultado dos exercícios de 5 anos da ATICO:



Tabela 2: Abordagem do plano de negócios.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

As vendas foram baseadas nos planos operacional e de marketing, onde é

levado em consideração: a demanda, o crescimento de mercado, pesquisa

qualitativa e quantitativa sobre o produto que será oferecido, a disposição dos

possíveis clientes para a compra do produto, a capacidade de produção e

atendimento da empresa e a despesa com marketing juntamente com o seu retorno.

A ATICO optará por um investimento inicial nas redes sociais,

Facebook e Instagram, no valor de R$ 50.000 distribuídos de maneira igual nas

redes sociais citadas. A escolha do valor gasto com marketing baseia-se na

quantidade de vendas de retorno para o primeiro ano.



Conforme a Tabela 3: Abordagem do plano de negócios, abaixo, a

quantidade de vendas para a despesa citada é prevista em 2.364 camisetas para o

primeiro ano.

Na tabela abaixo temos:

a. Taxa de alcance: é o custo pago às mídias sociais com base na quantidade

de pessoas alcançadas para impulsionar a publicação. Considerando o

investimento de R$ 50.000 temos a quantidade de 2.500.000 pessoas

visualizando publicações sobre o produto ATICO.

b. Taxa de cliques: quantidade percentual de cliques feitas pelos usuários de

redes sociais após a visualização de publicações impulsionadas em forma de

banners ou promoção na time line da página da rede social em questão. No

cálculo de demanda inicial da ATICO a taxa de cliques utilizada é de 6,78%,

dado estatístico informada pelas mídias sócias Facebook e Instagram,

relacionando com a quantidade de 2.500.000 pessoas alcançadas, que

totaliza 169.500 pessoas que clicam nas publicações impulsionadas.

c. Taxa de conversão: é uma taxa encontrada, em um estudo feito pelo

SEBRAE em 2017, dizendo o percentual de pessoas que clicaram nas

publicações e realizam a compra do produto oferecido, cuja é de valor igual a

1,65%.

O resultado disso é 1,65% da taxa de conversão relacionada com as 169.500

pessoas que clicaram na publicação, que totaliza 2.797 pessoas que

compraram o produto visto em uma publicação de mídia social.

d. Conversão da pesquisa: percentual de pessoas que tiveram acessos aos

modelos do produto ATICO, na pesquisa quantitativa exploratória, e

demostraram a interesse em comprar as camisetas oferecidas.

O resultado é 65,0% das pessoas pesquisadas que tem interesse de compra

das camisetas ATICO relacionando com as 2.797 pessoas que compram,

baseado no estudo do SEBRAE, somada a base da pesquisa feita, e totaliza

1.818 pessoas que comprarão o produto ATICO.

e. Taxa de propagação: quantidade percentual de pessoas que comprarão o

produto sem sofrerem contato direto com os investimentos feitos em

marketing nas redes sociais, ou seja, esses clientes serão prospectados por

indicações feitas, ou uma segunda compra feita pelo cliente, ou o cliente



encontra o produto por meio de publicações não impulsionadas e até mesmo

clientes prospectados pelos sócios da empresa.

Foi escolhida uma taxa de propagação de 30,0% sobre as vendas da

empresa ATICO. Somando então todos os indicadores citados, foram

totalizadas 2.364 pessoas como demanda para o primeiro ano de produção

do negócio ATICO.

Tabela 3: Abordagem do plano de negócios.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A tabela acima se refere a produção inicial da empresa. O crescimento de

vendas da ATICO é de 15% ao ano, baseado em uma pesquisa da revista Exame

intitulada: “Vendas pela internet devem dobrar até 2021, diz pesquisa do Google”, do

dia 17/10/2016 as 12:47 horas, onde é encontrado o seguinte relato:

Itens como roupas, calçados, beleza e alimentos devem crescer acima da
média do e-commerce, ampliando sua participação no bolo total já em 2018.
A previsão é de que artigos e roupas esportivos e livros cresçam 17%, e
roupas e beleza, 15%, entre 2016 e 2021, acima da média anual de 12,4%.

A taxa utilizada para a projeção de crescimento de custos e crescimento de

preço de venda é a taxa IPCA, demostrada na tabela abaixo, projetada pela

Tendências consultorias integradas, onde é levado em consideração os anos de

2017 ao ano de 2021. A única exceção entre as despesas operacionais, que foi

considerado um crescimento diferente do IPCA, é a despesa com investimento em

marketing que está baseado com o crescimento de vendas da ATICO.

Tabela 4: Inflação IPCA.
Fonte: Tendências Consultoria Integradas (2017).

Para a distribuição de lucros da empresa foi adotada a premissa de que todo

resultado operacional será dividido 50% para a empresa e 50% para os sócios.



A lucratividade liquida da empresa ficou entre 15%, primeiro ano, e 16%, quinto ano,

isso após a distribuição de lucros para os sócios, colocando a rentabilidade liquida

da empresa acima da maioria da dos investimentos do mercado financeiro, que se

baseia na taxa SELIC, que para o mesmo período temos uma projeção entre 14,2%,

primeiro ano, e 7,8%, quinto ano, segundo a Tendências consultorias integradas.

Abaixo uma tabela com a comparação da projeção da SELIC, baseado na

consultoria Tendências, e o lucro líquido percentual da empresa:

Tabela 5: Comparação de Lucro Líquido x SELIC.
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Tendências Consultoria (2017).

Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro, onde podemos

identificar as entradas e saídas de determinados períodos da empresa.

Abaixo o fluxo de caixa projetado para 5 anos da ATICO:

Tabela 6: Fluxo de Caixa.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Na projeção de fluxo de caixa não teremos déficit de caixa em nenhum

dos anos projetados.



Balanço Patrimonial

Balanço patrimonial é uma demonstração contábil cuja finalidade é

demostrar a posição contábil, financeira e econômica da empresa.

Abaixo o balanço patrimonial projetado para 5 anos da ATICO:

Tabela 7: Balanço Patrimonial.
FONTE: Elaborado pelos autores (2017).

TIR – Taxa interna de retorno

A TIR é uma taxa de desconto hipotética que mostra qual é a rentabilidade

ou retorno do investimento para a empresa, ao final de um período desejado.

Abaixo a TIR da ATICO, para daqui 5 anos e o acompanhamento anual

desta taxa: rever a formatação das tabelas

Tabela 8: TIR.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).



A TIR mostra uma taxa de 168% de retorno ao longo de 5 anos, nos

mostrando um ótimo retorno para o negócio.

PE – Ponto de equilíbrio

PE é a quantidade de venda que iguala a receita aos custos de produção

somada as despesas operacionais, ou seja, é a quantidade de vendas necessária

para que o lucro do período seja igual a zero.

Abaixo o ponto de equilíbrio da ATICO para 5 anos:

Tabela 9: Ponto de Equilíbrio.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O ponto de equilíbrio em quantidade aumenta ao longo dos 5 anos de

projeção, devido a inflação projetada para o aumento do custo de produção, o IPCA

segundo Tendências consultorias integradas. Mas em contrapartida a quantidade de

ponto de equilíbrio sobre a quantidade de previsão de vendas total diminui ao longo

dos 5 anos em aproximadamente 4,49 pontos percentuais, mostrando um aumento

de lucratividade por camiseta vendida.

VPL – Valor presente liquido

VPL é um indicador para trazer um valor futuro para a posição do presente a

uma taxa ideal determinada conforme a necessidade de cada caso.

Abaixo a VPL da ATICO para 5 anos:

Tabela 10: VPL.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).



A taxa utilizada para cálculo do VPL é a projeção da taxa SELIC, feita pela

Tendências consultorias integradas, onde é levado em consideração os anos de

2017 ao ano de 2021. Foi escolhida a utilização da projeção da taxa SELIC para

cálculo do VPL porque a maior parte dos investimentos do mercado financeiro são

baseados nesta, então é um ótimo comparativo para fazer (empresa x rendimento

de investimentos do mercado).

Payback

Payback é uma taxa de retorno sobre o investimento que representa um

período de tempo, ou seja, quanto tempo se leva para se obter o retorno dos valores

investidos no negócio.

Abaixo o payback de 5 anos da ATICO:

Tabela 11: Payback.
FONTE: Elaborado pelos autores (2017).

O retorno sobre o investimento de R$ 25.000 feito pelos sócios da empresa,

será em aproximadamente 9 meses de empresa. A partir do primeiro ano já está

projetado um retorno real para a empresa ATICO.

6 CONCLUSÕES E ANÁLISE DE VIABILIDADE

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar a viabilidade para a

implantação de uma grife de roupas masculinas chamada ATICO, para isso foi

elaborado um Plano de Negócios, que como base possui análises teóricas e práticas

sobre o mercado de camisetas em geral, indicadores de mercado financeiro e

comercial, e-commerce, redes sociais e empreendedorismo.

A elaboração de tal plano é de suma importância na criação de uma



empresa, comtempla-se como objetivos específicos analisar o mercado através de

pesquisa de campo e formulários online, para definir o modelo de negócio contendo

o público alvo, principais concorrentes, e posicionamento da marca. Além disso,

definir a aceitação dos produtos, estratégias promocionais e estrutura de

comercialização, a partir de tais objetivos foi possível estruturar os planos de

marketing, operacional e financeiro com base em pesquisas de mercado para que

desta forma se tenha uma visão ampla do negócio em estudo.

A partir da pesquisa exploratória qualitativa foram levantadas informações

iniciais sobre o mercado, concorrentes, comportamento do público alvo, qualidade

de insumos para a produção das camisetas, assim como mão de obra qualificada

para tal. Foram levantadas hipóteses e colocadas em teste na pesquisa descritiva

qualitativa e quantitativa, fundamentada por um formulário de pesquisa respondido

de maneira online. Com base nas respostas obtidas foi possível compilar

informações sobre: aceitação do produto, 60% do público pesquisado demostra

interesse de compra do produto ATICO, expectativa do cliente estão em relação ao

que se procura em uma camiseta estão dentro dos padrões de produção escolhido

pelo negócio, intenção e frequência de compra e preço a ser praticado se mostra

viável a sustentação da empresa.

Para elaboração do plano de marketing, foram utilizadas duas matrizes, a

matriz de necessidade do consumidor e a matriz Swot. A matriz de necessidade do

consumidor tem como foco a análise produto x consumidor, ou seja, como as

camisetas ATICO suprirão as necessidades dos seus clientes, desde as fisiológicas

até as de auto realização. Já na matriz Swot é a análise sobre a empresa e o

mercado em que está alocada, quais suas forças e fraquezas, ameaças e

oportunidades frente aos concorrentes.

Em sua totalidade, o plano de marketing atua fortemente nas estratégias da

empresa, como por exemplo, na preparação às adversidades do mercado,

estratégias para se destacar dos demais concorrentes e fortificar a marca, para que

seja referência em qualidade e confiança.

Por se tratar de uma loja online a ATICO atuará fortemente nas redes

sociais, tendo investimentos altos em marketing digital, visto que o público alvo está

muito presente nas redes sociais, como Instagram e Facebook. Todo o trabalho



realizado durante o Plano de Marketing culminará no objetivo central, que é se tornar

uma marca singular, não só pelo seu produto, mas também pela sua dedicação aos

clientes.

A ATICO não possui fábricas para transformar insumos em produto final,

praticamente toda a parte produtiva da empresa é terceirizada e descentralizada,

foram estabelecidas parcerias com talhador, facção, empresa de serigrafia,

modelista e para todas as frentes de produção da empresa.

A parte estratégica e administrativa será feita pelos sócios, não

necessitando a contratação de funcionários.

Além das parcerias estabelecidas no processo produtivo, a empresa

também conta com a colaboração da Locaweb que presta suporte para a venda do

produto, visto que uma plataforma de vendas online a qual demanda muita atenção

pois é o canal de vendas da empresa e se não estiver funcionando o processo ficará

estagnado, causando prejuízos.

Os custos de produção levantados no plano operacional e financeiro são

40% sobre a receita total mostrando que a formação de preço da ATICO é

totalmente viável.

Por se tratar de um processo terceirizado e descentralizado, de acordo com

a projeção de crescimento da empresa, os fornecedores tem capacidade para

acompanhar a toda demanda de produção, e caso a capacidade dos fornecedores

atuais seja ultrapassada há a possibilidade de escolha de outros fornecedores, sem

perder qualidade ou tempo de produção. Com isso a ATICO é uma empresa sem

muitas restrições operacionais.

A elaboração do plano financeiro é imprescindível para que o empreendedor

possa avaliar se o negócio é viável ou não. Através dele pudemos verificar que a

ATICO é um empreendimento financeiramente viável e com grandes chances de

crescimento. O primeiro passo foi a projeção de receitas e de gastos da empresa,

com base nos planos de marketing e operacional, assim como indicadores

macroeconômicos, por exemplo o IPCA. Os resultados foram projetados para 5

anos, para que fosse possível uma melhor visualização do futuro do negócio.



Foram calculados alguns indicadores para análise da viabilidade financeira

do negócio, descritos abaixo:

a. Ponto de equilíbrio: o ponto de equilíbrio no decorrer dos anos tem um

aumento em quantidade e isto ocorre devido a variação IPCA, índice padrão

para variação de preço que o mercado financeiro considera, aumentando os

custos de produção da empresa, mas em contrapartida a nossa variação de

preço também é baseada no IPCA o que gera uma compensação positiva

para o negócio. E apesar do aumento em unidades a representação do ponto

de equilíbrio sobre o total da projeção de vendas tem uma queda de

aproximadamente 4,49 pontos percentuais, que pode ser verificado na Tabela
9: Ponto de Equilíbrio, no plano financeiro.

b. TIR: mostra uma taxa de 168% de retorno ao longo de 5 anos, nos mostrando

um ótimo retorno para o negócio.

c. Payback: o retorno sobre o investimento inicial, de R$ 25.000,00 da ATICO, é

de aproximadamente 248 dias.

d. Lucro Líquido: o empreendimento apresenta lucratividade de 14,9% para

primeiro ano e de 16,7% para o quinto ano de projeção, aumentando em 1,8

pontos percentuais ao longo dos 5 anos. Se compararmos a lucratividade

apresentada com a taxa SELIC, taxa base de retorno para a maioria dos

investimentos no mercado financeiro, vemos que a ATICO possui um retorno

muito mais atrativo do que o mercado financeiro, conforme tabela 11, abaixo:

Tabela 12: Variação SELIC x Lucro Líquido.
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Tendências Consultoria (2017).

Desta forma podemos perceber que o objetivo geral do trabalho, que é:

"Elaborar um plano de negócios de uma grife de camisetas masculinas

comercializadas por meio de loja virtual com abrangência nacional." Foi cumprido

com sucesso, e o resultado do plano foi satisfatório.



A empresa de camisetas ATICO, após as pesquisas quantitativas e

qualitativas, e os planos operacionais, de marketing e financeiro – plano de negócio -

mostrou ser um negócio viável e rentável.
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APENDICE
APÊNDICE A – PESQUISA DESCRITIVA QUANTITATIVA.
ATICO - Para você sentir-se bem.

Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso de 5 alunos da escola de negócios ESIC

Business Marketing School, do curso de Administração de Empresas.

O trabalho de conclusão de curso trata sobre a elaboração de um plano de negócio de uma marca de

roupas masculinas chamada ATICO.

A ATICO é uma grife de roupas masculinas de alta qualidade e design exclusivo. Mais informações

acesse: www.useATICO.com.br.

Esse questionário é composto por 17 perguntas e tem por objetivo entender o público-alvo em

potencial e a aceitação dos produtos da grife ATICO. O tempo estimado para ser respondido é de 5

minutos.

Agradecemos a sua colaboração, a sua opinião é importante para nós.

*Obrigatório

Parte superior do formulário

Comportamento do público

1. Em relação a camisetas masculinas, relacione as marcas abaixo com os adjetivos que mais
se encaixam na percepção que você tem sobre elas. *

Escolha a primeira opção que você se identifica.

Marcar apenas uma oval por linha.

Alta
Qualida
de

Custo
benefici
o

Estilo e
Elegânc
ia

Pra
qualqu
er hora

Reconhecime
nto

Não
comprar
ia

Não
conheç
o

Abercromb
ie

Adidas

C&A
Modas

Calvin
Klein

Colcci

Diesel

http://www.useatico.com.br


Empório
Armani

Lacoste

Hering

Hollister

Hugo Boss

John John

Nike

Reserva

Riachuelo

2. O que você mais preza na compra de camisetas masculinas? *

Escolha a opção mais importante para você.

Marcar apenas uma oval.

Alta qualidade

Custo beneficio

Estilo e Elegância

Facilidade de compra

Pra qualquer hora

Reconhecimento da marca

3. Com qual frequência você compra camisetas masculinas com valor acima de R$ 50,00? *

Escolha a opção mais próxima da sua realidade.

Marcar apenas uma oval.

Uma vez por mês

Uma vez a cada dois meses

Uma vez por trimestre



Uma vez por semestre

Uma vez por ano

Nunca

4. Qual a quantidade de camisetas masculinas que compra a cada vez? *

Escolha a opção mais próxima da sua realidade.

Marcar apenas uma oval.

Uma camiseta

Duas camisetas

Três camisetas

Quatro ou mais camisetas

5. Qual a faixa de preço que você normalmente dispõe para compra de camisetas masculinas?
*

Escolha a opção mais próxima da sua realidade.

Marcar apenas uma oval.

Até R$ 50,00

Entre R$ 50,00 e 75,00

Entre R$ 75,00 e 100,00

Acima de R$ 100,00

6. De que forma você é influenciado a comprar camisetas masculinas?

Marque todas que se aplicam.

Propaganda em Mídias Sociais

Propaganda em Outdoors

Propaganda em Televisão

Vitrines de Loja

Utilização da peça por famosos ou ícones do momento

Utilização da peça por amigos e conhecidos



Outro:

Aceitação do Produto

7. Abaixo temos alguns modelos de camisetas da grife ATICO, quais deles você usaria
ou compraria para presentear alguém? *

Escolha quantas opções achar necessário.

Marque todas que se aplicam.

▪

Linha Básica

▪

Linha Básica



▪

Linha CWB

▪

Linha CWB



▪

Linha Design

▪

Linha Design



▪

Linha Design

8. Considerando os modelos de camisetas masculinas da grife ATICO apresentados na
questão anterior, você compraria algum desses modelos por um valor aproximado de
R$ 70,00?

Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Provavelmente

não

Provavelmente

sim
Sim

Escala de

aceitação

9. Comente a resposta da questão anterior e nos deixe elogios e sugestões em relação
aos modelos oferecidos.

Questão não obrigatória

 

 

 

 

 

E-commerce

10. Você tem experiência em compras de camisetas masculinas pela internet? *

Marcar apenas uma oval.



Sim

Não

11. Você compraria camisetas masculinas pela internet novamente? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Nunca comprei, mas estou disposto a comprar

Nunca comprei, e não tenho a intenção de comprar

12. Comente sua experiência em compras de camisetas masculinas pela internet, justificando
a resposta anterior. *

Se nunca comprou comente o porquê está ou não disposto a comprar camisetas masculinas.

 

 

 

 

 

Dados Pessoais

Informações pessoais para definir classe do consumidor

13. Idade. *

Marcar apenas uma oval.

Até 20 anos

Entre 20 anos e 25 anos

Entre 25 anos e 30 anos

Entre 30 anos e 40 anos

Acima de 40 anos

14. Sexo. *

Marcar apenas uma oval.

Masculino



Feminino

15. Faixa de renda (individual). *

Marcar apenas uma oval.

Até R$ 1.000

Entre R$ 1.000 e R$ 2.000

Entre R$ 2.000 e R$ 3.000

Entre R$ 3.000 e R$ 4.000

Acima de R$ 4.000

Prefiro não responder

16. Preencha seu telefone. *

17. Preencha seu e-mail. *

Parte inferior do formulário

https://docs.google.com/forms/d/1q-7bHdHulvL-uW6vD9-8ZPtMHMg-NLb_2PCVOYEgTS0/edit?usp=

sharing

https://docs.google.com/forms/d/1q-7bHdHulvL-uW6vD9-8ZPtMHMg-NLb_2PCVOYEgTS0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1q-7bHdHulvL-uW6vD9-8ZPtMHMg-NLb_2PCVOYEgTS0/edit?usp=sharing




APÊNDICE B – MODELO DE NEGÓCIO CANVAS.


