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RESUMO 

 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar a viabilidade econômico financeira de um 

plano de negócios de um quiosque de camisetas estampadas com referências musicais dos 

mais variados estilos. O empreendimento será montado no shopping Total, localizado no 

Bairro Portão, em Curitiba - PR. A empresa tem como objetivos a conquista do mercado 

regional e a abertura de até três lojas nos três primeiros anos de operação. Neste estudo, 

consta a descrição da empresa, como sua estrutura física, comercial, organizacional e 

legal; a análise de mercado e concorrência; estratégias de marketing; produtos a serem 

comercializados; preços e promoções a serem praticados; plano financeiro; composição 

do investimento; projeções de gastos; receitas e lucros nos primeiros três anos da 

empresa; e por fim, uma análise financeira, que, baseada nos números apurados e com a 

utilização de indicadores de avaliação, prova a viabilidade econômica e financeira da 

abertura da empresa. 

 

Palavras-chave: Plano de negócios; Camiseta; Estampas; Música; Quiosque. 

 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to present the financial economic viability of a business plan of a 

printed T-shirts kiosk with musical references from many different styles. The venture 

will be assembled at Shopping Total, located at the Portão district, of the city of Curitiba 

– PR. The company’s main goals are to conquer the regional market and open up to three 

stores in the first three years of operation. This study contains the description of the 

company, showing its physical, commercial, organizational and legal structure; the 

analysis of the market and the competition; the marketing strategies; the products that will 

be sold; the prices and sales that will be practiced; the financial plan; the composition of 

the investment; the expenses projection; revenues and profits in the first three years of the 

company; and finally, a financial analysis, which, based on the calculated numbers and 

with the use of evaluation indicators, shows the economic and financial feasibility of 

starting the company.  

 

Key-words: Business Plan; T-shirts; Prints; Music; Kiosk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Costumeiramente, ao se levantar e vestir-se para sair de casa, as pessoas se 

deparam com as opções de vestuário disponíveis em seu guarda-roupa. De acordo com a 

disponibilidade no armário, faz-se a combinação adequada ao clima e ao local ao qual se 

dirige. Por trás dessa atitude tão comum ao cotidiano de todas as pessoas, a escolha de 

determinadas peças tem, além de características funcionais, a intenção de expressar o que 

esse indivíduo é ou como ele deseja ser percebido pelos outros.  

A maneira como um indivíduo cobre seu corpo é uma forma de mostrar seus 

gostos, sua classe social, seu tipo de trabalho, enfim, quem ele é. É também uma tentativa 

de agradar ao grupo ao qual pertence ou no qual deseja se inserir. A camiseta pode ser 

adotada pelos indivíduos como uma forma de expressar esse desejo de pertencimento.  

Com base neste comportamento, paramos para analisar o mercado de camisetas e 

produtos voltados para os amantes da música dos mais variados estilos, e ao perceber que 

tudo era feito da mesma maneira há muito tempo, surgiu o seguinte questionamento: E se 

os produtos voltados para os fãs musicais fossem diferenciados, exclusivos e de 

qualidade? Com essa inquietação em mente, resolvemos partir para a inovação, e assim 

surgiu a ideia da construção de um plano de negócios que viabilize a criação da empresa 

Club Camiseta, que nascerá com a ideia de reunir em um único lugar os amantes dos 

vários estilos musicais. 

O modelo de negócios proposto tem como foco inicial a comercialização de 

camisetas com estampas diferenciadas, inspiradas nos vários estilos musicais, com a 

finalidade de preencher uma lacuna encontrada no nicho de lojas de camisetas para fãs de 

música, que hoje encontra-se quase que exclusivamente voltado à comercialização de 

camisetas de rock, relegando a um segundo plano os demais estilos, como: jazz, MPB, 

samba, pagode, sertanejo, etc. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 SURGIMENTO E POPULARIZAÇÃO DA CAMISETA 

 

Analisar a história do surgimento e popularização da camiseta não é uma atividade 

tão fácil quanto parece. Ora usada como peça íntima, ora como peça exposta, a camiseta 

como conhecemos tem um trajeto incerto, devido à falta de registros históricos precisos. 

Sabemos que sua primeira utilização foi como roupa íntima. Na idade Média, 

camisolões de um tecido duro e não aderente ao corpo eram usados como roupa íntima; 

essas roupas não eram retiradas nem na hora do banho. 

 

 

Barros (1988) indica outra versão da história da camiseta, como sendo a adaptação 

dos colonizadores europeus aos climas tropicais dos países que exploravam. Nesta versão, 

os colonizadores se despiam dos trajes pesados, exibindo as camisolas brancas que 

usavam como roupas de baixo. 

No Brasil, somente no final do século XIX, o uso da undershirts difundiu-se aos 

poucos nas praias do Rio de Janeiro. A peça era mais confortável do que as roupas de 

banho da época, compostas por largas camisas e shorts compridos. Essa apropriação da 

peça como roupa de banho representou, à época, uma experiência de liberdade sem 

precedentes. 

 
Figura 1 – Undershirt. 

Fonte: Dressed.so 
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Qualquer que tenha sido a versão original, em um ponto todas convergem: “é a 

necessidade que dita o uso, não uma nova concepção de vida, expressa na maneira de se 

vestir, o que definiria um estilo” (BARROS, 1988, p.55).  

Até então, a camiseta só era utilizada como roupa à mostra em trabalhos braçais ou 

em situações nas quais era necessário um maior conforto e liberdade de movimentos. 

A atitude das pessoas em relação à utilização das undershirts só mudaria na década 

de 30, graças a uma cena do filme “Aconteceu Naquela Noite” (It Happened One Night, 

1934), de Frank Capra. Na cena em questão, o personagem de Clark Gable se despia, 

tirava o paletó, a gravata e, por fim, a camisa. Para a surpresa do público, o ator não 

estava em posse de uma undershirt, ao contrário do costume típico na América do Norte 

àquela época. As mulheres adoraram a visão do peitoral masculino exposto, e os homens 

seguiram a sugestão.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, a agora denominada camiseta foi adotada 

como uniforme de baixo pelos soldados norte-americanos. Os soldados passaram a 

estampar informações nas camisetas por meio de estêncil. A cobertura da guerra pela 

mídia deu visibilidade à vestimenta, estabelecendo-a como símbolo de masculinidade e 

força, sendo, ao mesmo tempo, confortável e versátil. 

 

 

 

 

 

  

Porém, a popularização da camiseta iniciou o caminho para o seu ápice apenas com 

o ator Marlon Brando, no filme de Elia Kazan intitulado “Uma Rua Chamada Pecado” (A 

Streetcar Named Desire, 1951). O ator aparece com uma camiseta branca ajustada ao seu 

 
Figura 3 - Capa Revista Life. 

Fonte: reemclothing.com 

 

Figura 2 - Soldados da II Guerra 

Mundial. Fonte: wornby.co.uk 
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tórax e braços, criando o primeiro modelo de galã moderno. Dois anos mais tarde, Marlon 

Brando repetiria o visual jeans e camiseta na produção “O Selvagem” (The Wild One, 

1953), de Laslo Benedek. Mas o verdadeiro herói de toda uma geração ainda estava por 

surgir. Em meio ao porte de armas de fogo e menores consumindo bebidas alcoólicas, se 

desenvolveu a trama de “Juventude Transviada” (Rebel Without A Cause, 1955), de 

Nicholas Ray. O comportamento de seu personagem principal (principalmente a maneira 

de vestir-se), interpretado por James Dean, foi reproduzido quase que em série. O ator 

transformou a camiseta no símbolo da nova geração que surgia. 

 

 

 

 

 

 

À medida que os anos 60 se aproximavam, a camiseta ganhava seu espaço, não 

mais exposta em seções de roupas íntimas, mas sim como uma peça de roupa à mostra, 

produzida para ser mais durável. Inscrições de protestos passaram a estampar os seus 

tecidos.  

Nos anos 70 a peça se difundiu em maior escala como unissex, ampliando seu 

mercado consumidor. Conscientes deste novo e promissor mercado que se consolidava, os 

fabricantes passaram a produzir produtos específicos para jovens, e eles passaram a ter 

sua própria moda. O mercado e a indústria estavam, agora, prontos para atender às 

necessidades de consumo dos filhos do baby-boom.  

A camiseta foi reinventada a partir de técnicas de impressão em serigrafia e de 

utilização de tintas spray, que estamparam em sua superfície, outrora lisa, mensagens que 

Figura 4 - Marlon Brando.  

Fonte: blog.qtag.com 
 

Figura 5 - James Dean. 

 Fonte: cotygonzales.com 
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ganhariam uma visibilidade que não se podia imaginar. A liberdade de expressão, tão 

estimada pela juventude, finalmente ganhava asas. 

Os anos 80 e 90 se aproximavam e traziam consigo uma grande revolução 

tecnológica prestes a explodir. A camiseta também acompanhou essa revolução, e 

alterações foram feitas em seus formatos, ajustes e, principalmente, em seus materiais. A 

partir desse período, a camiseta deixou de ser uma simples peça de roupa para se tornar, 

também, um meio de comunicação. 

Crane (2006) acredita que a camiseta assumiu a função desempenhada pelo chapéu 

até o início do século XX: identificar instantaneamente a posição social do indivíduo. Mas 

enquanto o chapéu sinalizava o status de classe social, a camiseta expressa o status 

ideológico, fala sobre ideologia, diferença e mito. 

Barros (1988) associa essa peculiaridade da camiseta à sua simplicidade, 

objetividade e funcionalidade. Mais do que acompanhar modismos, ela paira sobre a 

moda e se distingue das demais peças de roupa. 

Todas essas virtudes somam à camiseta motivos que fazem com que a peça 

permaneça com firmeza na moda, um território habitado e regido pela efemeridade. 

 

 

2.2 ESTAMPA, COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

 

Por volta de 1895, surgia, nos Estados Unidos, uma série de histórias em 

quadrinhos chamada “The Yellow Kid”. O personagem dessas histórias (um garoto careca, 

de orelhas grandes e que vestia um camisolão amarelo), em vez de comunicar-se por 

balões de texto ou tarjas, expressava-se por meio de frases inscritas em seu camisolão. 
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Figura 8 - Reprodução da Camiseta com publicidade eleitoral de Dewey.  

Fonte: shirts.com 
 

 

 

 

 

 

O personagem Yellow Kid foi o precursor da comunicação verbal por meio da 

camiseta. Em meados do século XIX, a impressão de dizeres em camisas surgiu como 

meio de identificar seus usuários a uma organização, como um time esportivo, sendo 

adotada também por algumas universidades na década de 30. 

O uso da camiseta como suporte de divulgação de outros tipos de informação 

surgiu a partir da década de 40, quando slogans e rostos de políticos passaram a estampar 

essa peça de roupa. Thomas E. Dewey, candidato à presidência dos Estados Unidos em 

1948, parece ter sido o primeiro a usar a camiseta para fins políticos e publicitários, com 

peças que estampavam as inscrições “Dew it with Dewey” no peito. 

 

 

 

 

Durante os anos 50, a camiseta foi elevada a ícone de rebeldia e revolta. Mas foi 

somente na década seguinte que esse caráter tornou-se explícito, quando uma simples 

peça de roupa se transformou em um meio de comunicação em massa.  

Figura 6 - Capa da Revista The Yellow Kid. 

 Fonte: lucaboschi.nova100.ilsole24ore.com 
 

Figura 7 - The Yellow Kid. 

 Fonte: joesergi.net 
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Figura 9 - Vivienne Westwood usando camiseta com estampa punk. 

Fonte: itiswhatitis.co.uk 
 

A descoberta das possibilidades de utilização da camiseta como meio de 

comunicação foi espontânea e não demorou muito a se proliferar. Grupos de contracultura 

não tinham o suporte da grande mídia, e perceberam o impacto que suas mensagens 

alcançavam quando eram estampadas em camisetas. Passaram, então, a fazê-lo com maior 

frequência, estampando no peito seus ideais e mostrando a todo o mundo seus modos de 

pensar. 

O movimento hippie, manifestando-se contra a violência, a guerra e demais 

sintomas do sistema capitalista em vigor, adotou um visual “paz e amor”, recusando a 

moda então difundida, adotando sua própria maneira de vestir-se: rústica, simples e 

criativa, desenhando suas próprias estampas e tingindo suas camisetas à mão. 

Na década de 70, o movimento punk também adotou a camiseta como uniforme. 

Seus meios de expressão nessas vestimentas incluíam, além de estampas, rasgos e 

intervenções com alfinetes e costuras, simulando cicatrizes na pele. 

 

 

 

 

A indústria cultural, identificando esses comportamentos diferentes e 

contestadores, apropriou-se dos visuais dos movimentos de contracultura e os instituiu 

como mercadoria. 

Na década de 80, “uma maneira nova de se vestir significa uma nova maneira de 

comprar” (JAPIASSU, 1988, p.84). Após os hippies e os punks, foram os yuppies 

americanos (jovens ricos e profundamente comprometidos com o consumo) que adotaram 

a camiseta como vestimenta. Para os yuppies, porém, as mensagens a comunicar eram 
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outras, e a vontade de mostrar ao mundo que pertenciam a classes sociais mais abastadas 

prevaleceu.  

Nos anos 90, a falta de ideologia dos jovens da década aparece nas roupas largas e 

largadas dos grunges. A camiseta é usada por qualquer segmento da sociedade, sem 

comprometimento com causas, ideologias ou faixa etária. 

Com a chegada dos anos 2000, não existem regras. A customização é a palavra de 

ordem. A camiseta continua democrática e servindo a todos os gostos, desde as 

campanhas políticas às estampas de filmes e grupos musicais preferidos. As grandes 

marcas começam a investir mais nas linhas infantis, e cada vez mais peças voltadas a esse 

público são produzidas. 

Assim, as camisetas deixaram de ser as peças mais simples de um guarda-roupa e 

passaram a ostentar as marcas de seus fabricantes em letras garrafais (LOPES, 2005). 

Na camiseta, a indústria da propaganda também acabou por descobrir um novo e 

versátil suporte para mensagens publicitárias, com a vantagem de servir como meio e 

mensagem. Ao mesmo tempo em que é mercadoria, a camiseta é divulgação. Por que 

pagar a um “homem-sanduíche” para fazer divulgação de uma marca se há a possibilidade 

de distribuir camisetas publicitárias como brindes (ou até mesmo vendê-las?). Vestindo a 

camiseta, o consumidor torna-se modelo da marca que exibe e de seus ideais, 

disseminando-os por onde passa. 

 

 

2.3 A CAMISETA NO CONTEXTO MUSICAL 

 

Para a música, a roupa sempre significou mais do que um simples tema, 

principalmente para o rock. E foi no cenário pop da segunda metade do século que a 

roupa e o rock se encontraram num casamento feliz e duradouro, onde a camiseta surge 

como uma peça considerada muito mais que uma vestimenta, mas uma verdadeira 

bandeira cultural. 
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Camisetas de bandas surgiram há cerca de 50 anos. Nomes de grupos começaram a 

pipocar em roupas em meados dos anos 1960. Os Beatles e Dave Clark Five, duas bandas 

que entendiam bem de merchandising, foram uns dos primeiros grupos musicais a terem 

seus nomes estampados em camisetas.  

No entanto, Kugelberg (2007), em seu livro “Vintage Rock T-Shirts”, não credita o 

sucesso ao poder da música. O que fez as camisetas de banda se tornarem populares foi a 

distribuição em massa, como qualquer outro produto, afirma Kugelberg, acrescentando 

que a ideia de se marcar com o nome de um músico não era nova: adolescentes dos anos 

1940 deram início à mania de escrever o nome do seu cantor favorito nas costas das 

jaquetas. Camisetas de banda foram uma extensão deste hábito. 

Exibir o amor por um artista no peito pode sugerir uma conexão mística entre fã e 

ídolo. A camiseta de banda pode revelar impulsos contraditórios do portador, 

especialmente quando este é um adolescente: ela marca um desejo de ser visto de maneira 

diferente, mas também de se encaixar; significa uma ruptura com os pais, mas também o 

desejo de pertencer a um grupo alternativo de amigos, mesmo que você ainda não os 

tenha conhecido.  

Mais do que qualquer coisa, camisetas de banda representam a comunicação de 

mensagens ocultas. O clássico sociológico de Dick Hebdige “Subculture: The Meaning of 

Style” (“Subcultura: o significado do estilo”), de 1979, enquadrou tais sentimentos em 

jargão acadêmico: “É por meio dos rituais distintos de consumo, por meio do estilo, que a 

subcultura ao mesmo tempo revela sua identidade “secreta” e comunica seus significados 

proibidos”. Isso explica por que camisetas de banda são geralmente adotadas por grupos 

alternativos e por que, depois do tie-dye, o mercado de camisetas de rock foi dominado 

pelo algodão preto do heavy metal. O boom do grunge fez algo semelhante, mas trouxe 

junto a ironia, com logotipos bregas de bandas de soft rock como Boston sendo usados 

como sinal de autoconhecimento.  

Mais tarde, essa tendência foi adotada pelo mainstream, e logo camisetas de 

bandas respingaram para a moda de rua, com uma legião fiel de seguidores. Logo as 

bandas de maior sucesso começaram a se destacar nas ruas, e assim como a Billboard, 
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revista semanal norte-americana especializada em informações sobre a indústria musical, 

que aponta semanalmente os campeões de audiência, as ruas começaram apontar as 

bandas campeãs nos corações dos seus seguidores. 

 

 

2.4 A CAMISETA E SEUS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

A palavra customização, do inglês customization, é empregada no sentido de 

personalização, adaptação, adequação. Customizar é adaptar ou adequar algo de acordo 

com o gosto ou necessidade de alguém, alterar algo para fazer com que sirva melhor às 

necessidades do usuário. 

Customização pode ser entendida como sendo adequação ao gosto do cliente. 

Sendo assim, com a massificação da moda das camisetas estampadas com estilos 

musicais, cresceu também a necessidade do desenvolvimento de novos métodos que 

permitissem aos fãs criar camisetas com o logotipo e imagens de suas bandas favoritas. A 

seguir são apresentados os três principais métodos de customização de estampas em 

camisetas: 

 

SERIGRAFIA - É um processo de impressão no qual a tinta é vazada – pela 

pressão de um rodo ou puxador – através de uma tela preparada. A tela (matriz 

serigráfica), normalmente de poliéster ou nylon, é esticada em um bastidor (quadro) de 

madeira, alumínio ou aço. A "gravação" da tela se dá pelo processo de fotossensibilidade, 

no qual a matriz preparada com uma emulsão fotossensível é colocada sobre um fotolito, 

sendo o conjunto da matriz e o fotolito, por sua vez, colocado sobre uma mesa de luz. Os 

pontos escuros do fotolito correspondem aos locais que ficarão vazados na tela, 

permitindo a passagem da tinta pela trama do tecido, e os pontos claros (onde a luz 

passará pelo fotolito atingindo a emulsão) são impermeabilizados pelo endurecimento da 

emulsão fotossensível exposta à luz. Esta técnica é utilizada na impressão em variados 

tipos de materiais (papel, plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, etc.), superfícies 
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Figura 12 - Processo de sublimação.  

Fonte: portaldasublimacao.com.br 
 

 

(cilíndrica, esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante, etc.), espessuras ou 

tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores. Pode ser feita de forma mecânica (por 

pessoas) ou automática (por máquinas). 

 

 

 

 

 

 

 

SUBLIMAÇÃO - Neste processo, a estampa é impressa em uma folha de papel 

resinado, utilizando-se uma tinta especial (sublimática). Com a estampa impressa, basta 

colocar a folha sobre a camiseta e prensá-la em uma prensa térmica. O calor faz com que 

a imagem seja transferida para a camiseta pelo processo de sublimação, que é a mudança 

do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Neste processo, a 

tinta evapora, fixando-se no tecido da camiseta, oferecendo uma sensação mais suave para 

a imagem impressa. É um processo fácil e rápido de se realizar, e que proporciona 

resultados excelentes com grande definição de detalhes. O único ponto negativo é que as 

impressões por este processo podem ser feitas apenas em camisetas de poliéster e na cor 

branca ou cores claras, pois ainda não foi desenvolvida uma tinta branca que tenha poder 

suficiente de fixação pelo processo de sublimação.  

 

 

 

 

Figura 10 - Processo de serigrafia 1.  

Fonte: ludumdulce.files.wordpress.com 
 

Figura 11 - Processo de serigrafia 2.  

Fonte: corridaurbana.com.br 
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DTG (Direct to Garment) - Este é o método mais moderno quando se fala em 

impressão de camisetas. Nele, a camiseta é colocada em uma impressora especialmente 

desenvolvida para esse tipo de trabalho e recebe a impressão da estampa como se fosse 

uma impressão comum. Com o advento da internet e da especialização dos nichos de 

mercado, como apontado pela teoria da cauda longa descrita por Anderson (2006), surgiu 

a necessidade do desenvolvimento de equipamentos que pudessem produzir os mais 

variados objetos sob demanda e em pequenas quantidades. A impressora DTG apareceu 

no mercado para resolver este problema na indústria da moda, criando uma vantagem 

competitiva, pois a partir de sua invenção, não existe mais a necessidade de se manter 

elevados estoques de produto acabado, já que as camisetas podem ser produzidas a partir 

do momento em que são vendidas. 

Esta tecnologia trouxe diversas vantagens para o fabricante, como a já mencionada 

redução com os custos de estoque, a capacidade de ofertar um catálogo de produtos muito 

grande aliado à produção de pequenas tiragens e uma maior gama de cores de impressão 

com imagens de alta qualidade e realismo. Como pontos negativos, é preciso destacar 

que, como se trata de uma tecnologia recente, os custos de aquisição dos equipamentos 

ainda são muito altos. Além disso, os insumos de produção (tintas e líquido para 

tratamento do tecido), que são itens importados, possuem um alto custo, tornando o 

processo mais caro que os métodos anteriores. 

 

 

 
 

 

 

Figura 13 - Impressoras DTG (Direct to Garment).  

Fonte: oxxdaquestaoinkmixxresponde.blogspot.com.br 
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2.5 A PRODUÇÃO DE CAMISETAS COMO UM NEGÓCIO 

 

Segundo o blog do site Camisetas da Hora, o mercado brasileiro de camisetas 

apresenta volumes nada desprezíveis. Entre grifes que cobram R$ 200,00 por uma peça e 

outras que as vendem por preços populares, o Brasil comporta a produção e a venda de, 

aproximadamente, 750 a 800 milhões de peças anualmente, gerando mais de 500 mil 

empregos diretos. 

Pesquisas apontam que, deste número aproximado de 750 a 800 milhões de 

camisetas produzidas por ano, 65% delas são de malhas de mangas curtas, 20% de malhas 

sem manga e 15% são de malha de manga longa. Cerca de 50% deste mercado é das 

peças com gola careca, 10% das de decote regata, 15% das camisas tipo polo e 25% de 

outras variações. É um mercado que tem seu consumo distribuído entre homens e 

mulheres, com uma proporção de aproximadamente 70% para o público masculino e 30% 

para o feminino. As classes A e B respondem por 35% das vendas, a classe C por 40%, 

sendo o restante dividido entre as classes D e E. O consumo por faixa etária revela um 

público predominante de jovens: 25% dos consumidores são crianças até 10 anos, 45% 

são jovens dos 11 aos 24 anos, 20% de 25 a 34 anos e 10% acima de 35 anos. 
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Gráfico 1 - Produção de camisetas por tipo.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 2 - Consumo de camisetas por sexo.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

  

 

Gráfico 3 - Consumo de camisetas por classe social. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 4 - Consumo de camisetas por idade. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Embora não se delineiem com clareza os rumos da política econômica para os 

próximos anos, os fabricantes de camisetas sofrerão bem menos do que os demais 

empresários do setor de confecções. De maneira geral, todos se alegram com as 

perspectivas que se abrem para esse mercado no futuro próximo, não apenas por se tratar 

de uma peça que resiste às mudanças de tendências da moda, mas pelo fato de o produto 
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ter uma tradição de sobreviver às mudanças do poder aquisitivo de seu público e pela 

ampliação no volume de exportações. Numa época em que o poder econômico do 

consumidor está cada vez mais baixo, a camiseta se torna uma alternativa atraente de 

vestimenta e, por essa e outras razões, continua ganhando cada vez mais espaço nos 

guarda-roupas. 

Com um mercado amplo e aparentemente estável como o de camisetas, diversas 

empresas se aventuram diariamente, criando estampas e colocando no mercado diversas 

coleções. Mas do mesmo jeito que aparecem, algumas destas empresas desaparecem 

rapidamente do mercado pelos mais variados motivos, como: falta de qualidade, falta de 

capacidade de reação à concorrência ou mesmo incapacidade administrativa.  

Em um mercado competitivo como esse, algumas empresas conseguem se 

sobressair apresentando produtos de alta qualidade. A seguir são apresentadas algumas 

das marcas mais conhecidas, que além de produzir roupas e acessórios, produzem as 

camisetas mais desejadas no mundo. 
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3 PESQUISA 

 

 

3.1 PLANO DE PESQUISA PRIMÁRIA 

 

 De acordo com Barros (1990), para determinar e interpretar a realidade dos fatos é 

preciso utilizar a pesquisa científica, a fim de confirmar determinadas afirmações ou obter 

conhecimentos a respeito de um tema específico. Com o resultado da pesquisa, busca-se 

comprovar os fatos que se procura solucionar, a fim de obter um conhecimento científico 

mais específico, tornando os resultados compreensíveis a todas as pessoas interessadas. É 

através da pesquisa científica, também de acordo com Barros (1990), que se busca 

solucionar as dúvidas que se obtém no processo de desenvolvimento do trabalho 

científico, através de procedimentos científicos. Através do estudo aplicado à área de 

interesse do pesquisador, busca-se entender os fatos através de dados já existentes, 

corroborando uma hipótese através do conhecimento científico de outros autores.  

 Segundo Moreira (2002), para determinar o método científico, deve-se descrever 

todos os métodos através dos quais o pesquisador obteve determinados conhecimentos ou 

resultados, e também por que se deve escolher este ou aquele método. O método é 

fundamentado de acordo com pesquisas bibliográficas, nas quais se buscam informações 

para concluir as informações descritas. O conhecimento científico surge, de acordo com 

Barros (1990), da relação entre a teoria e a prática, em que a prática é parte da 

fundamentação teórica, fazendo com que o pesquisador aumente seu poder de 

conhecimento através do conhecimento teórico, aperfeiçoando-o ainda mais. Depois de 

tudo, deve-se investigar as afirmações feitas no trabalho através de procedimentos 

metodológicos, para ser corroborada sua veracidade. Segundo Vergara (2010), o 

conhecimento científico é a parte do projeto onde se buscam informações de fatos já 

pesquisados, analisando-os de forma crítica e explicativa. Este modelo é muito utilizado 
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no meio acadêmico para realização da análise, na qual o pesquisador deve analisar a sua 

pesquisa através de dados já existentes, buscando a partir deles fundamentar sua pesquisa.   

 

 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

 Para a elaboração do plano de negócios deste projeto, será utilizado como tipos de 

pesquisa a bibliográfica e a descritiva. 

 

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

 De acordo com Martins (2009), a pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir 

um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em livros, revistas, 

periódicos, enciclopédias, dicionários, jornais e internet, isto é, em material acessível ao 

público em geral. 

 Este tipo de pesquisa busca conhecer e explicar contribuições sobre determinado 

assunto, tema ou problema. Para Martins (2009), a pesquisa bibliográfica é um excelente 

meio de formação científica quando realizada independentemente ou como parte 

indispensável de qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica 

do estudo. 

 A pesquisa bibliográfica deste projeto acontecerá com base nos dados coletados 

por meio de pesquisa em periódicos, livros, estudos de caso, internet, revistas, jornais, 

entre outros. 
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3.2.2 Pesquisa Descritiva 

 

 Segundo Honorato (2004), a pesquisa descritiva é uma pesquisa que estuda com 

que frequência algo ocorre ou que relação existe entre duas variáveis. Na pesquisa 

descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo 

físico sem a interferência do pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva as 

pesquisas mercadológicas e de opinião. 

 A finalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, 

sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. Nesse tipo de pesquisa não pode haver 

interferência do pesquisador, que deverá apenas descobrir a frequência com que o 

fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, processo ou 

realidade operacional. O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse 

tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso em que, após a coleta de 

dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto. 

 A pesquisa descritiva pode ser classificada em quantitativa, quando ocorre através 

da demonstração de números para afirmar suas ideias, ou qualitativa, quando demonstra 

suas ideias de forma escrita.   

 De acordo com Vergara (2010), a pesquisa descritiva demonstra características de 

determinada população ou determinado fenômeno. Ela não tem obrigação de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

 Para a análise de um projeto, ela pode aparecer de diversas formas, analisa Rudio 

(1986). Como exemplo, podemos citar a pesquisa de opinião, em que, através do contato 

com pessoas, procura-se saber suas ideias e opiniões sobre determinados assuntos, para 

que em cima destas informações possa-se tomar decisões, corrigindo possíveis falhas ou 

erros. Depois vem a pesquisa de motivação, a partir da qual se busca saber, através das 

pessoas, quais os motivos para a escolha deste ou daquele produto, desta ou daquela 

marca. O próximo exemplo é o estudo de caso, em que é realizado um estudo de uma 
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parte da sociedade, para com isso revelar ideias e opiniões sobre o que esse grupo ou 

família pensa a respeito de determinados assuntos e qual seu ciclo de vida. Depois vem a 

pesquisa para análise do trabalho, em que são identificadas possíveis falhas no decorrer 

do projeto, e criadas maneiras práticas de solucionar estas falhas, distribuindo tarefas de 

acordo com o necessário. Por último, podemos citar a pesquisa documental, na qual 

ocorre uma análise profunda de todos os dados, para que, depois de comprovados, sejam 

descritos e comparados.  

 Na pesquisa descritiva objeto deste estudo, será aplicado um questionário 

estruturado com perguntas que pretendem cobrir três áreas fundamentais para este projeto, 

que são: dados demográficos, dados sobre perfil e comportamento e dados relativos ao 

ambiente de compra.     

 

 

3.3 PLANO AMOSTRAL 

 

 O Plano Amostral é uma das fases do planejamento estatístico na qual é realizado o 

planejamento de execução da amostra e todos os procedimentos para realizar, 

posteriormente, a coleta dos dados, tais como: levantamento de informações; 

determinação dos dados a serem obtidos; método a ser utilizado; custos envolvidos; 

tamanho da amostra; dentre muitos outros fatores. 

 Segundo Honorato (2004), o plano amostral consiste em um conjunto de etapas 

que permite a elaboração adequada do processo de amostragem e que tem por objetivo 

obter informações sobre características de uma população.  

 

3.3.1 População e Amostra 

 

 O termo “população”, segundo Rudio (1986), denota um aglomerado de pessoas 

que juntas ocupam ou habitam determinado espaço. Mas em pesquisa, é caracterizada não 
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somente pelas pessoas que ocupam determinado espaço, mas também por pessoas que 

possuem as mesmas características. Para realizar a pesquisa, não se entrevista todas as 

pessoas de um determinado espaço, pois seria praticamente impossível; com isso, é 

necessário selecionar uma parte de pessoas do mesmo espaço com características 

diferentes, denominando o termo “amostra”. Para Vergara (2010), o conceito de 

população e amostra pode ser definido como um conjunto de elementos (empresas, 

produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objeto de 

estudo. População amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade.   

 A seleção da amostra, segundo Rudio (1986), deve seguir determinadas 

características, para que a amostra não seja falsa e represente corretamente a parte da 

população escolhida. Para garantir esta representatividade, a técnica de seleção de 

amostra deve selecionar os indivíduos de maneira correta, para que a população não seja 

diferenciada por uma minoria da amostra.  

 

3.3.2 Definição do problema e Objetivos 

 

 A pesquisa quantitativa da Club Camiseta tem como propósito coletar e analisar 

dados sobre o consumo, tendências e a aceitação de camisetas estampadas com 

referências musicais dos mais variados estilos, e assim corroborar a viabilidade do 

negócio. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo geral: Coletar e analisar informações sobre a aceitação das camisetas. 

 

Objetivos específicos:  

 - Identificar o perfil demográfico e de consumo dos entrevistados; 
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 - Verificar os gêneros musicais preferidos dos consumidores; 

 - Identificar o valor aproximado que os clientes estão dispostos a pagar pelo 

produto. 

 

3.3.3 Plano amostral 

 

3.3.3.1 Público alvo da pesquisa 

 

 A população desta pesquisa será feita com base nos moradores da regional do 

Portão, na cidade de Curitiba, contendo aproximadamente 244 mil habitantes, o que 

corresponde a 13,7% da população total de Curitiba, segundo o Caderno de Perfil 

Econômico da Regional do Portão, elaborado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento 

S/A, órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

3.3.3.2 Tamanho amostral da Pesquisa 

 

 Para o estabelecimento do tamanho da amostra, foi utilizada a calculadora amostral 

do site http://www.netquest.com/br/painel/calculadora-amostras.html, com os seguintes 

parâmetros: tamanho do universo igual a 244 mil habitantes, nível de heterogeneidade de 

50%, margem de erro de 10% e nível de confiança de 95%. Para estes parâmetros, o site 

apresentou o tamanho da amostra ideal como sendo a de 96 entrevistados, ou seja, este 

número vai representar a população total na pesquisa. De posse do número de 

entrevistados, foi elaborado o questionário de pesquisa, que, depois de aplicado em 

pontos da regional do Portão, próximo ao local aonde irá se localizar o quiosque da Club 

Camiseta, teve os seus dados tabulados em uma planilha Excel e apresentados na forma 

de gráfico para as devidas análises. 
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Figura 14 – Calculadora de amostras.  

Fonte: Site Netquest.com (2015) 
 

 

 

 

3.3.3.3 Alocação amostral 

 

 Foram escolhidos diversos pontos na região do bairro Portão e imediações para a 

realização da pesquisa, que foi efetuada entre os dias 02 e 06 de novembro de 2015 em 

horários variados, com questionários aplicados pelos membros da equipe do projeto. 

 

 

3.4 RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

A base de dados do questionário está dividida em: sexo, idade, frequência de 

compra, quantidade de compra, motivos que influenciam a compra, onde costumam 

comprar, preferências musicais e valores que estão dispostos a pagar por camisetas. 
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Gráfico 5 – Sexo dos entrevistados.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 6 – Idade dos entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

Dados apurados pela pesquisa nos indicaram que, das 96 pessoas entrevistadas, 65 

(68%) são do sexo masculino e 31 (32%) do sexo feminino, sendo que a maior parte dos 

entrevistados possui entre 21 e 30 anos (45%), seguida pelos com idade entre 15 e 20 

anos (23%), entre 31 e 35 anos (18%) e os com idade acima de 35 anos (14%). 
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Gráfico 7 – Quantidade de entrevistados que usam camiseta estampada. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 8 – Frequência de compra de camisetas.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

Dos pesquisados, 78 pessoas afirmaram que usam camisetas com estampas, e 18 

não costumam usar camisetas estampadas de qualquer gênero. Das 96 pessoas 

pesquisadas, 49% costuma comprar camisetas em média a cada três meses, 27% a cada 

seis meses, 13% pelo menos uma vez por ano e 11% dos entrevistados costuma comprar 

camisetas mensalmente. 
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Gráfico 9 – Quantidade de camisetas compradas.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 10 – O que mais influencia na compra.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

Em relação à quantidade de camisetas compradas pelos entrevistados, 68% 

costuma comprar entre uma e três camisetas no período de um ano, 31% costuma comprar 

entre quatro e cinco camisetas e apenas 1% costuma comprar mais de cinco camisetas no 

período de um ano. Os entrevistados também apontaram o que mais influencia a sua 

escolha no momento da compra de uma camiseta: 45% dos entrevistados disse que a 
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“estampa” é o que mais influencia, 30% afirmou que é a qualidade e o acabamento da 

peça, e 25% disse que escolhe as suas camisetas com base no preço. 

 

 

Gráfico 11 – Quantidade de entrevistados que usaria camiseta com estampa musical.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 12 – Qual estilo musical preferido.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

Dos 96 entrevistados, 81% afirmou que usaria camisetas estampadas com 

referências musicais, e 19% disse que não usaria camisetas com estas estampas. A 
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pesquisa também serviu para apontar os gêneros musicais mais apreciados pelos 

entrevistados, que são, por ordem de preferência: rock, com 40%, sertanejo, com 22%, 

samba, com 16%, funk, com 13%, MPB, com 7% e jazz, com apenas 2%. 

 

 

Gráfico 13 – Local preferido de compra.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

Gráfico 14 – Quanto pagaria pela camiseta. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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 Ainda, com a pesquisa, foi possível apurar o local de compra preferido pelos 

entrevistados para comprar as suas camisetas e o quanto estão dispostos a pagar por uma 

camiseta com padrão Club Camiseta. A maioria dos entrevistados (61%) ainda prefere 

realizar as suas compras em lojas localizadas em shoppings centers, 22% compra suas 

camisetas em sites de e-commerce e 17% costuma comprar suas camisetas em lojas de 

rua. Com relação aos preços que estão dispostos a pagar, 72% afirmou que os preços 

justos estariam entre R$ 40,00 e R$ 50,00, e o restante dos entrevistados (28%) crê que os 

preços para camisetas com padrão Club Camiseta deveriam estar situados entre R$ 51,00 

e R$ 70,00.  

 Com base nos dados levantados, é possível verificar que existe a procura pelo 

produto pesquisado, no caso as camisetas estampadas com referências aos mais variados 

estilos musicais. Também é possível observar que o público alvo é constituído por 

pessoas predominantemente do sexo masculino, com idades entre 21 e 30 anos, que 

compram as suas camisetas em lojas localizadas em shoppings centers, e que estão 

dispostas a pagar um valor entre R$ 40,00 e R$ 50,00.    
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4 PLANO DE NEGÓCIOS  

 

 

4.1 A EMPRESA 

 

 

 

 A Club Camiseta será localizada em Curitiba, e o seu objetivo será comercializar 

artigos de vestuário e acessórios, com foco principal na venda de camisetas estampadas 

com referências musicais dos mais variados estilos como: sertanejo, MPB, samba/pagode, 

forró, rock, música eletrônica, funk, jazz, blues, etc. A Club Camiseta terá como 

diferencial competitivo a venda de produtos com designs exclusivos, desenvolvidos pela 

própria Club Camiseta em conjunto com designers especializados. Além disso, as 

camisetas serão produzidas em séries limitadas com no máximo 150 unidades de cada 

estampa, incluindo neste total todas as variações de tamanho e cor. Apesar do foco 

principal da Club Camiseta ser a camiseta estampada, também serão vendidos itens como 

moletons, chinelos, almofadas, canecas e bonés, de forma a complementar o mix de 

produtos da empresa. Estes produtos visam atender a um grupo especifico e carente de 

novidades, contemplado por pessoas, que gostam de expressar a sua personalidade, estilo 

e gosto musical através do modo de se vestir.  

 

 

 
Figura 15 – Logotipo da Club Camiseta. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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4.2 RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA 

 

 A empresa será registrada sob a razão social “Club Camiseta Confecções Ltda.”. 

Em consulta prévia realizada na Junta Comercial do Paraná, foi verificado a viabilidade 

do uso do nome empresarial através do Deferimento da consulta, conforme especificado 

na folha de processo que se encontra nos anexos deste trabalho. A empresa será 

enquadrada juridicamente como sociedade empresarial (art. 981 do Código Civil), com 

sociedade por cotas ou de responsabilidade limitada (art. 1.052 do Código Civil), optante 

pelo Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O nome fantasia a ser 

utilizado será “Club Camiseta”, que se encontra liberado para registro junto ao INPI – 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, conforme pesquisa efetuada via internet. 

 

 

 

 
Figura 16 – Consulta à base do INPI. 

Fonte: Site do INPI (2015) 
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4.3 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

 As Diretrizes Organizacionais representam os caminhos e escolhas que irão balizar 

a trajetória da empresa. Elas proporcionam clareza no propósito da organização e coesão 

nos objetivos estratégicos a serem atingidos. 

 

4.3.1 Missão 

 

 Produzir e comercializar camisetas e acessórios com qualidade, criatividade e 

inovação, oferecendo aos clientes a oportunidade de expressar seu gosto musical e o seu 

estado de espírito através da moda. 

 

4.3.2 Visão 

 

 Ser referência no segmento de camisetas com estampas com referências musicais 

dos mais variados estilos em Curitiba, fortalecendo a marca e visando a expansão no 

mercado regional. 

 

4.3.3 Objetivos Estratégicos 

 

 1 - Atingir um faturamento de R$ 300.000,00 ao final do primeiro ano de operação 

(2016), R$ 450.000,00 ao final do segundo ano de operação (2017) e R$ 600.000,00 até o 

final do terceiro ano de operação (2018); 

 2 - Expansão no mercado regional, com a abertura de três novos pontos de venda, 

sendo uma unidade até o final de 2017 e mais duas unidades até o final do terceiro ano de 

operação (2018); 
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Figura 17 – Mapa do Shopping Total.  

Fonte: Google Maps (2015) 
 

 3 - Fortalecer a marca Club Camiseta, através da conquista progressiva de 25% de 

Market Share regional até o final do terceiro ano de operação (2018). 

 

 

4.4 LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A sede da empresa será em um quiosque de 9 m2 localizado no setor Azul do 

Shopping Total, na Rua Itacolomi, 292, bairro Portão, Curitiba - PR. Esta localização foi 

escolhida por estar no centro da segunda maior regional de Curitiba, conforme dados do 

IPPUC, com uma população estimada em 243.506 habitantes. 

 

 

 

 

4.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL 

 

 A empresa será constituída sob a forma de Micro Empresa, enquadrada no regime 

do Simples Nacional. A sociedade será composta por três sócios: Francisco de Moura 
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Tabela 1 – Investimento dos sócios 

 

Rocha, Jean Carlos Machado e Maria Verúcia Santos Batista, com responsabilidades 

correspondentes à cota do capital social que lhe diz respeito. 

 

 

Nome do Sócio № de Cotas Valor em R$ 

Jean Carlos Machado 34% R$ 35.000,00 

Francisco de Moura Rocha 33% R$ 34.000,00 

Maria Verúcia Santos Batista 33% R$ 34.000,00 

Total 100 % R$ 103.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 A empresa será registrada com CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e 

com a I.E. – Inscrição Estadual da Fazenda do Estado do Paraná. Como se trata de uma 

Micro Empresa, ela terá a classificação no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições na opção Simples Nacional (empresas com receita bruta até R$ 

2.400.000,00) conforme determina a Lei complementar número 123, de 14 de Dezembro 

de 2006.   

 O Simples Nacional consiste em um sistema de tributação diferenciado, 

simplificado e favorecido, que consolida, em um único pagamento, diversos tributos 

federais (IRPJ, CSL, PIS, COFINS, IPI e contribuição previdenciária patronal), estaduais 

(ICMS) e municipais (ISS), facilitando a vida das microempresas e das empresas de 

pequeno porte. No Simples, o cálculo do valor do imposto devido é feito por meio da 

aplicação de uma da alíquota sobre a receita bruta mensal.  

 Nesta classificação, a alíquota utilizada para apuração mensal do imposto é 

determinada a partir da receita bruta dos últimos 12 meses conforme valores na tabela 

abaixo: 
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Tabela 3 – Cargos dos sócios 

 

Alíquotas do Simples Nacional Comércio  

 

Tabela 2 - Alíquotas do Simples Nacional 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota (%) 

Até 120.000,00 4% 

De 120.000,01 a 240.000,00 5,47 % 

De 240.000,01 a 360.000,00 6,84 % 

De 360.000,01 a 480.000,00 7,54 % 

De 480.000,01 a 600.000,00 7,60 % 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,28 % 

De 720.000,01 a 840.000,00 8,36 % 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,45 % 

... De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61 % 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 

 

4.6 RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

 

 A gerência dos diversos setores da empresa estará a cargo dos sócios investidores, 

e para tanto, serão criadas três gerências, que serão preenchidas conforme as 

competências de cada sócio: 

 

 

Nome do Sócio Cargo 

Francisco de Moura Rocha Gerente Administrativo Financeiro 

Jean Carlos Machado Gerente de Operações 

Maria Verúcia Santos Batista Gerente de Marketing e Vendas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Cada gerente, além das tarefas administrativas, tem como atribuição alinhar os seus 

setores aos objetivos, estratégias e políticas da empresa. 
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 Gerência Administrativa Financeira: As atividades a serem contempladas por 

este cargo serão as de elaboração da política financeira da empresa, análise dos recursos 

financeiros, elaboração dos controles administrativos e indicadores de desempenho 

internos, elaboração e acompanhamento da previsão orçamentária, controle das contas a 

pagar e a receber, auxílio no estabelecimento e acompanhamento de objetivos e metas 

organizacionais. 

 Gerência de Operações: As atividades a serem contempladas por este cargo serão 

as de desenvolvimento do mix de produtos da empresa, acompanhamento do processo de 

criação e produção das coleções da estação vigente, seleção e acompanhamento dos 

fornecedores, acompanhamento da evolução dos estoques, acompanhamento do processo 

operacional de atendimento do quiosque, e, em conjunto com os demais sócios, a previsão 

das tendências de moda para as coleções futuras, estabelecimento e acompanhamento de 

objetivos e metas organizacionais. 

 Gerência de Marketing e Vendas: As atividades a serem contempladas por este 

cargo serão as de criar e executar o planejamento estratégico de marketing da empresa, 

realizar estudos de mercado, representar a empresa em assuntos relacionados à assessoria 

de comunicação, estabelecimento e acompanhamento de metas de vendas para os 

vendedores do quiosque, seleção, contratação e treinamento de funcionários e 

acompanhamento de objetivos e metas organizacionais. 

 

 

4.7 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

4.7.1 Ramo de atuação 

 

 Segundo dados pesquisados no site da Comissão Nacional de Classificação – 

CONCLA, a Club Camiseta estará enquadrada como Comércio Varejista de artigos de 

Vestuário e acessórios, código CNAE: 4781-4/00. 
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Tabela 4 – Enquadramento da empresa 

 

 
Seção G Comércio Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

Divisão 47 Comércio Varejista 

Grupo 478 Comércio Varejista de Produtos Novos Não Especificados Anteriormente e de 

Produtos Usados 

Classe 4781-4 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios 

Subclasse 4781-4/00 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios 

Fonte: CNAE - IBGE (2015) 

 

4.7.2 Necessidades a serem atendidas 

 

 Com base na análise do mercado de camisetas específicas para fãs de música, 

verificou-se em Curitiba a carência de lojas especializadas em camisetas e produtos que 

apresentassem estampas com referências musicais dos mais variados estilos. Nessa 

pesquisa de campo, feita pelos sócios da Club Camiseta, foi constatado que as empresas 

que hoje trabalham com a venda de camisetas estampadas com referências musicais 

atendem apenas a um nicho específico, o dos fãs de bandas de rock metal. Com esta 

constatação, surgiu a ideia da Club Camiseta, que vem a atender à necessidade de um 

nicho de mercado, ofertando produtos para um público que gosta de expressar a paixão 

pelos seus ídolos dos mais variados estilos musicais.   

 

4.7.3 Público alvo 

 

 O público atendido pela Club Camiseta é formado por pessoas de ambos os sexos, 

com idades entre 10 e 34 anos, pertencentes às classes B e C, que possuem uma renda 

familiar média entre R$ 1.500,00 e R$ 4.500,00, que gostam de expressar o seu estilo 

musical por meio de sua vestimenta e objetos de uso pessoal, moradores de Curitiba na 

regional Portão. Segundo dados do IPPUC, esta regional é constituída pelos bairros: Água 
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Verde, Campo Comprido, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Novo mundo, Parolin, 

Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel. Ainda, segundo a Agência Curitiba de 

Desenvolvimento S/A, que possui a finalidade de fomentar a atividade econômica de 

Curitiba, esta regional possui uma população total de 243.506 habitantes, sendo a segunda 

maior regional de Curitiba, com uma renda média de R$ 4.644,03, a terceira maior renda 

entre as regionais de Curitiba.  

 

4.7.4 Produtos 

 

 O produto principal da Club Camiseta são as camisetas com estampas que 

apresentam referências musicais, mas também serão vendidos em nosso quiosque: 

moletons, almofadas, canecas, chinelos e bonés, todos estampados com referências 

musicais. Os produtos serão apresentados em duas coleções anuais com um ciclo de vida 

de seis meses cada, sendo uma coleção primavera/verão e outra outono/inverno.  

 

4.7.5 Patentes e Licenças 

 

 Como a Club Camiseta irá trabalhar com produtos que possuem estampas com 

design exclusivo, será necessário a contratação de designers freelance que irão 

desenvolver as estampas sob encomenda. Os direitos de imagem e utilização destas 

estampas serão de propriedade exclusiva da Club Camiseta. Para o desenvolvimento das 

estampas utilizando a imagem de bandas e cantores, será necessário a assinatura de 

contratos de licenciamento que darão o direito contratual de utilização de determinada 

marca, imagem ou propriedade intelectual e artística registrada, que pertença ou seja 

controlada por terceiros, em um produto, um serviço ou uma peça de comunicação 

promocional ou publicitária. Segundo a ABRAL (Associação Brasileira de 



49 

 

 

Licenciamento), a taxa de royalties para o setor de vestuário e acessórios gira em torno de 

10 % sobre o preço de venda no varejo. 

 

4.7.6 Plano de Responsabilidade Social/Ambiental 

 

 A Club Camiseta, preocupada com o meio ambiente e com a necessidade de dar 

um retorno à sociedade, elaborou alguns projetos que visam em longo prazo o 

desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores de matéria prima ambientalmente 

responsáveis e de ações de responsabilidade social que contribuam para o 

desenvolvimento da sociedade e da imagem da Club Camiseta. 

 

4.7.6.1 Projeto Renda na Comunidade 

 

 Objetivo: Auxiliar famílias de comunidades carentes ou em situação de risco, na 

formação e capacitação de mão de obra especializada na confecção de roupas com 

matérias primas sustentáveis, como camisetas feitas com fibras recicladas de garrafas PET 

e estampadas com tintas à base d’água que não agridem a natureza. O papel da Club 

Camiseta neste projeto será de, com o auxílio de patrocinadores, selecionar as famílias 

que irão participar do projeto, financiar os cursos de capacitação e compra de 

equipamentos básicos para a produção, auxiliar no processo de formalização como 

Microempreendedor Individual - MEI e adquirir os produtos fabricados por um preço 

justo, revendendo-os em nosso quiosque. 

 Resultados esperados: Capacitação de pessoas, ensino de uma nova profissão e 

aquisição de renda extra. 

 Responsável pelo projeto: O responsável pela arrecadação de recursos financeiros 

e condução deste projeto será o sócio Jean Carlos Machado. 
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4.7.6.2 Projeto Doar faz bem para o bolso 

 

 Objetivo: Arrecadar roupas em bom estado de conservação e que ainda possam ser 

utilizadas, que serão doadas para instituições de caridade para que possam ser reutilizadas 

ou vendidas em bazares. O papel da Club Camiseta neste projeto será de promover a 

arrecadação das roupas mediante a oferta de um desconto de 5% no valor total das 

compras efetuadas em nosso quiosque, e auxiliar a instituição de caridade na organização 

e promoção do bazar para a venda das roupas que não forem reutilizadas pela instituição. 

 Resultados esperados: Promoção das instituições de caridade e aquisição de renda 

extra para a instituição. 

 Responsável pelo projeto: O responsável pela arrecadação, organização dos 

eventos de bazar e condução deste projeto será a sócia Maria Verúcia Santos Batista. 

 

 

4.8 PLANO DE MARKETING 

 

 O Plano de Marketing da Club Camiseta é constituído de uma análise do mercado 

em que a empresa atuará, abrangendo os ambientes interno e externo, e da apresentação 

das estratégias de produto, preço, distribuição e promoção. 

 

4.8.1 Posicionamento de Marketing 

 

 O posicionamento é a percepção que o público alvo tem dos nossos produtos. A 

Club Camiseta deverá se posicionar como uma loja de Camisetas com design exclusivo e 

especializada em produtos voltados para o mundo musical.    
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Figura 18 – Matriz ADL.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

4.8.2 Matrizes de Marketing 

 

 As Matrizes de Marketing foram criadas para facilitar as várias análises que 

devemos fazer quando planejamos o negócio, seja para criar produtos/serviços novos ou 

para estudar o mercado e as suas variáveis. No estudo de mercado da Club Camiseta será 

utilizado as matrizes Arthur D Little (ADL) e Análise SWOT.  

 

4.8.2.1 Estágio de Desenvolvimento – ADL 

 

 Ferramenta usada para identificar o estágio do ciclo de vida do produto, através de 

suas características mercadológicas (tempo, vendas, concorrência, etc.). Quando utilizada 

corretamente, permite aumentar as vendas da empresa. A Club Camiseta encontra-se 

localizada no estágio de introdução. 

 

 

 

  

Introdução: A empresa Club Camiseta encontra-se no estágio de introdução e não 

apresenta lucro nesse período devido às despesas com lançamento do produto.  

 

 Crescimento: A empresa Club Camiseta estará aumentando o investimento em 

marketing, com intuito de atingir o cliente de forma intensa com patrocínio de bandas e 

fãs clubes. 
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 Maturidade/ Declínio: Nesse período, a empresa lançará novas variedades de 

cores e modelos para manter as vendas, evitando assim uma queda brusca da mesma e o 

rápido desaparecimento dos lucros. 

 

4.8.2.2 Análise SWOT 

 

 Ferramenta utilizada para avaliar os fatores internos: forças (strenghts) e fraquezas 

(weaknesses) e externos: oportunidades (opportunities) e ameaças (threats), que podem 

afetar o desempenho da organização. 

 

Ambiente Interno: 

 

 Pontos Fortes: Características internas positivas que estão sob o controle da 

empresa podem ser exploradas, visando alcançar suas metas de desempenho. Os pontos 

fortes da Club Camiseta serão: estar localizada em um shopping que possui alto tráfego de 

pessoas (cerca de 800 mil por mês) e produtos com estampas exclusivas, licenciadas e 

com edição, portanto, produtos únicos no mercado. 

 

 Pontos Fracos: Características internas negativas que podem inibir o bom 

desempenho da empresa. Neste quesito, a Club Camiseta encontrará dificuldades por se 

apresentar como uma marca nova no mercado e sem referências. Será preciso uma forte 

campanha de marketing para a inauguração do quiosque como forma de minimizar esta 

fraqueza. Outra fraqueza apontada é a falta de experiência dos sócios no mercado de 

camisetas e acessórios; a saída da Club Camiseta para a correção desta fraqueza está na 

capacitação dos sócios por meio de cursos e estágios em empresas similares. Por último, 

uma das fraquezas apontadas é o espaço reduzido do quiosque, que compromete a 

exposição dos produtos da empresa. Para resolver este problema, montaremos no 

quiosque uma tela de 50 polegadas, que ficará constantemente apresentando, além de 

shows musicais, a linha completa de produtos da empresa. 
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Ambiente Externo: 

 

 Ameaças: São características externas que não estão sob o controle da empresa e 

que podem impedir o alcance de suas metas. Analisando o ambiente externo da Club 

Camiseta, podemos detectar como ameaças a atual crise econômica, a retração do 

consumo e a elevada concorrência. Como estes fatores não podem ser controlados, 

necessitamos minimizá-los por meio de ações que nos tornem competitivos perante a 

concorrência, como a manutenção de custos baixos. 

 

 Oportunidades: São características externas que não estão sob o controle da 

empresa e que podem ajudar a empresa a alcançar ou exceder suas metas. No estudo do 

mercado da Club Camiseta foram detectadas as seguintes oportunidades: apesar da crise 

econômica, existe uma extensa agenda de shows nacionais e internacionais que ocorrerão 

na cidade de Curitiba; a Club Camiseta poderá capitalizar esta oportunidade oferecendo 

produtos com estampas relacionadas aos shows agendados. Outra oportunidade 

visualizada é a elevada taxa cambial, que torna os produtos importados mais caros que os 

nacionais, barrando a concorrência externa, principalmente a dos produtos chineses. 
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Tabela 5 – Pesquisa da concorrência 

 

Figura 19 – Matriz SWOT. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
 

 

 

 

 

4.8.3 Análise da Concorrência 

 

 Na pesquisa feita na região onde se pretende montar o quiosque da Club Camiseta, 

encontramos quatro empresas que podem ser consideradas como concorrentes diretos, 

pois vendem produtos que se encaixam no mesmo segmento da Club camiseta, porém 

com públicos distintos.  

 

 

Empresa Planetees Mojave Azara Rock Art do rock 

Localização Shopping Palladium Shopping Palladium Rua Itatiaia, 30 Loja 7 

Bairro Portão 

Shopping Total 

Produtos Camisetas Camisetas Camisetas e Acessórios Camisetas e Acessórios 

Atendimento Médio, possui dois 

funcionários, atenciosos e 

Médio, o quiosque 

possui dois funcionários 

Médio, possui dois 

funcionários, atenciosos 

Padrão, o funcionário é 

atencioso e conhece bem 
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com bom conhecimento do 

produto. 

que não estão muito 

familiarizados com o 

estilo da marca/produto 

que vendem. 

e com bom 

conhecimento sobre as 

bandas de rock. 

sobre as bandas de rock. 

Qualidade Média, tecido mediano, 

modelagem de mercado, 

possui alta variedade de 

estampas, revende várias 

marcas (portanto as 

estampas podem ser 

encontradas em outras 

lojas), possui um estoque 

limitado, é especializada em 

camisetas de rock e cultura 

pop. 

Alta, especializada em 

moda streetwear, tecido 

de alta qualidade, a 

modelagem da camiseta 

é própria, possui 

estampas com design 

exclusivo, porém tem 

pouca variedade de 

estampas e estoque. 

Média, possui apenas 

uma loja, tecido de 

qualidade mediana, 

estampas das camisetas 

normalmente 

encontradas em outras 

lojas similares, possui 

uma grande variedade 

de estampas e estoque, 

especializada em 

camisetas de rock e 

acessórios como 

pulseiras, bonés e 

bandanas. 

Média, possui apenas 

uma loja, tecido de 

qualidade mediana, 

estampas das camisetas 

normalmente encontradas 

em outras lojas similares, 

possui uma grande 

variedade de estampas e 

estoque, especializada em 

camisetas, moletons e 

bonés de rock. 

Preço Entre R$ 50,00 e R$ 85,00 Entre R$ 69,90 e 89,90. Entre R$ 45,00 e R$ 

60,00. 

Entre R$ 35,00 e R$ 

45,00 

Observação Vende apenas camisetas, 

tem apenas uma loja, possui 

um site simples com poucas 

informações e presença nas 

mídias sociais com 

constante atualização. 

Não possui outro 

produto além de 

camisetas. Faz parte de 

uma rede de franquias, 

possui um site bem 

montado e presença nas 

mídias sociais com 

constantes atualizações. 

https://www.usemojave.

com.br/ 

Além de camisetas 

vende também 

acessórios, como anéis, 

pulseiras, correntes e 

bandanas. A loja possui 

site e também possui 

um perfil no facebook 

com constantes 

atualizações 

Além de camisetas vende 

também acessórios, como 

anéis, pulseiras, correntes 

e bandanas. A loja não 

possui site, tem apenas 

um blog que não é 

atualizado desde 

setembro de 2014, possui 

um perfil no facebook 

sem atualizações. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 Nesta análise da concorrência é possível distinguir três níveis de produtos, um de 

alta qualidade, vendido pela empresa Mojave, um de qualidade mediana, vendido pela 

empresa Planetees e um de qualidade de média a baixa, vendido pelas empresas Arte do 

rock e Azara Rock. Todos possuem uma boa variedade de produtos e experiência no 

mercado, com lojas ativas a mais de três anos. Apesar da experiência, todas apresentaram 

um ponto deficiente: nenhuma das empresas pesquisadas investe em marketing e 
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Tabela 6 – Pesquisa de fornecedores 

 

promoção, tornando este ponto vulnerável uma grande oportunidade para a Club Camiseta 

entrar no mercado e rapidamente adquirir Market Share, conforme estabelecidos nos 

objetivos estratégicos da empresa. 

 

4.8.4 Análise dos fornecedores 

 

 Os fornecedores têm um papel importante no desenvolvimento da empresa, pois é 

através deles que se tem conhecimento de novas matérias-primas, novos materiais, novos 

processos de fabricação, entre outros aspectos. Para manter as operações da empresa 

ininterruptas serão selecionados no mínimo três fornecedores para cada produto vendido 

pela Club Camiseta. 

 

 

Fornecedor Produto Localização Prazo de Pagamento Prazo de Entrega 

Somar Malhas Camiseta São José / SC 28 dias 30 dias 

Camifio Malhas Camiseta Curitiba / PR 30 dias 15 dias 

Personalize Curitiba Camiseta Curitiba / PR 30 dias 30 dias 

Linnys Confecções Moletom com capuz Curitiba / PR 15 dias 15 dias 

Somar Malhas Moletom com capuz São José / SC 28 dias 30 dias 

Camifio Malhas Moletom com capuz Curitiba / PR 30 dias 15 dias 

Bordados Curitiba Boné Curitiba / PR 28 dias 15 dias 

Personalize Curitiba Boné Curitiba / PR 28 dias 15 dias 

Bonés Mundial Boné Curitiba / PR 28 dias 07 dias 

Mundial Imports Caneca Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Sulink Caneca Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Casa do Bulk Caneca Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Mundial Imports Chinelo Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Sulink Chinelo Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Blank Fotoprodutos Chinelo Curitiba / PR 07 dias 07 dias 

Mundial Imports Almofada Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Sulink Almofada Curitiba / PR 15 dias 07 dias 

Blank Fotoprodutos Almofada Curitiba / PR 07 dias 07 dias 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 7 – Tabela de preços da Club Camiseta 

 

 Para se atingir os objetivos estabelecidos nas diretrizes organizacionais da Club 

Camiseta, será necessário o estabelecimento de estratégias de marketing que viabilizem a 

concretização destes objetivos.  

 Produto: O mix de produtos vendidos pela Club Camisetas será composto por 

camisetas, moletons, bonés, chinelos e canecas, todos com estampas que possuem 

referências musicais, e serão apresentados em duas coleções anuais, primavera/verão e 

outono/inverno. Todos os produtos irão possuir estampas exclusivas e com série limitada 

a 150 unidades de cada produto. 

 Preço: Para o estabelecimento dos preços a serem praticados, foram levados em 

conta o posicionamento de mercado adotado, a análise dos custos fixos e variáveis e o 

lucro desejado pela Club Camiseta, bem como os preços praticados pelos concorrentes 

diretos. De forma a se manter competitiva, os preços da Club Camiseta foram mantidos 

em um nível intermediário em relação à concorrência. Desta análise, resultou a estratégia 

de preços usada pela Club Camiseta, que será a de preço único por tipo de produto, sendo:  

 

 

Produto Preço 

Camiseta Adulto R$ 55,00 

Camiseta Infantil R$ 45,00 

Moletom com Capuz R$ 165,00 

Boné R$ 45,00 

Almofada Estampada R$ 52,00 

Caneca R$ 34,90 

Chinelo R$ 39,90 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 Praça: Inicialmente, os nossos produtos serão vendidos exclusivamente em nosso 

quiosque no Shopping Total em Curitiba, que está localizado no bairro Portão. Segundo o 

setor comercial do shopping, este possui um movimento médio mensal de 800 mil 

consumidores. Em uma segunda etapa, a ser concluída em até 12 meses após a abertura 

do quiosque, abriremos as vendas para todo o Brasil por meio de um site de e-commerce, 
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e, finalmente, na terceira etapa, reforçaremos a expansão das vendas por meio da abertura 

de novos pontos de venda próprios.  

 Promoção: A estratégia de promoção será baseada na divulgação por meio de 

mídias sociais, patrocínio de bandas e eventos musicais, ações de marketing de guerrilha 

dentro do shopping e panfletagem em locais onde haja concentração do nosso público 

alvo. 

 

 

4.9 PLANO OPERACIONAL 

 

4.9.1 Plano administrativo 

 

 Este plano definirá as diretrizes que vão orientar a política de gestão de pessoas da 

Club Camiseta, visando à criação de uma equipe administrativa e de atendimento 

competente e alinhada aos objetivos da empresa. 

 

4.9.1.1 Política de Gestão de Pessoas 

 

 Na Club Camiseta, os colaboradores serão considerados agentes e beneficiários do 

fortalecimento organizacional, contribuindo para a competitividade, rentabilidade e 

sustentabilidade da empresa. A gestão de pessoas deverá ser direcionada a soluções que 

proporcionem condições adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção de 

pessoas. As lideranças deverão adotar modelos de gestão e ambiente de trabalho capazes 

de motivar e comprometer as pessoas com a estratégia da empresa, visando o 

desenvolvimento das competências profissionais, a excelência e o alcance dos objetivos 

organizacionais. Os colaboradores deverão atuar com foco em resultados, 

empreendedorismo, inovação, ética e transparência.  
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Tabela 8 – Quadro de funcionários 

 

Tabela 9 – Descrição de cargos e salários 

 

4.9.1.2 Organograma 
 

 

 

 

4.9.1.3 Quadro Funcional 
 

 

Função Quantidade Salário 

Supervisor de quiosque 1 R$ 1.200,00 

Vendedor Interno 2 R$ 983,50 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

4.9.1.4 Descrição de Cargos e Remuneração 

 

Cargos e Requisitos Salário Base Comissão 

Vendedor interno R$ 983,50 3 % - Venda 

Requisitos Fundamentais: Experiência na área de vendas comprovados em carteira; segundo grau 

completo; valorizam-se conhecimentos referentes a vários estilos musicais. 

Habilidades: Pontualidade, boa comunicação, dinamismo, responsabilidade. 

Figura 20 – Organograma de distribuição de tarefas.   

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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Responsabilidades: Atendimento ao cliente pessoalmente ou por telefone; verificar diariamente estoque e 

comunicar se há falta de produtos; registrar as sugestões ou informações do cliente para melhorar as 

vendas; certificar-se de que o cliente conhece nossa linha de produtos. 

Cargos e Requisitos Salário Base Comissão 

Supervisor de quiosque R$ 1.200,00 3% - Faturamento 

Requisitos Fundamentais: Experiência na área de vendas comprovados em carteira; graduação na área de 

vendas; agilidade e capacidade de gerar valor agregado ao produto. 

Habilidades: Capacidade para negociação; relacionamento com pessoas; boa comunicação; capacidade 

para treinar. 

Responsabilidades: Supervisionar e acompanhar a rotina da equipe de vendas; motivar os vendedores e 

avaliar o seu desempenho; indicar os produtos que tem maior ou menor saída; coletar indicadores do 

mercado consumidor; atender clientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

4.9.1.5 Recrutamento e Seleção 

 

 O processo de recrutamento e seleção da Club Camiseta será desenvolvido em 

cinco etapas distintas: 

 1ª Etapa: Os sócios da empresa irão se reunir para definir o perfil dos contratados; 

 2ª Etapa: O recrutamento será desenvolvido pelos próprios sócios da empresa, por 

meio de indicações de pessoas de confiança e anúncios em sites de busca de emprego. 

Será dado preferência por candidatos que morem na região onde estará localizado o 

quiosque;  

 3ª Etapa: Os candidatos indicados ou que atenderem ao chamado dos anúncios 

irão passar por um processo de seleção, onde serão analisados os currículos, e após será 

feita uma classificação dos candidatos que se enquadram no perfil solicitado; 

 4ª Etapa: Será realizado um teste de conhecimento sobre o mundo da música; 

 5ª Etapa: Nesta última etapa, serão realizadas entrevistas individuais e 

classificação final.  
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Tabela 10 – Serviços terceirizados 

 

4.9.1.6 Avaliação de Desempenho 

 

 A avaliação de desempenho dos funcionários da Club Camiseta será feita no 

sistema 360 graus, em que o colaborador receberá feedbacks simultâneos de diversas 

fontes ao seu redor. Ele poderá ser avaliado por seus colegas de trabalho, superiores, 

clientes internos e externos. Neste tipo de avaliação, é considerada também a avaliação 

que o próprio funcionário faz de si mesmo.  

 O resultado final da Avaliação 360 graus deverá apresentar as informações 

necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria no desempenho do 

funcionário, oferecendo dados para a elaboração de um plano de ação em relação às 

melhorias individuais e também da organização. 

 

4.9.1.7 Serviços Terceirizados 
 

 

Empresa Atividade Custo 

Contabilizei.com Serviços de Contabilidade e folha 

de pagamento. 

R$ 332,00 / mês 

Workana.com Desenvolvimento de estampas R$ 65,00 / Estampa 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.9.2 Plano de Informática 

 

 Para que a Club Camiseta possa desenvolver as suas operações com total controle e 

segurança sobre dados armazenados, será necessária a utilização de alguns equipamentos 

e sistemas de informática: 
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Tabela 12 – Equipamentos de telecomunicações 

 

Tabela 11 – Equipamentos de informática 

 

4.9.2.1 Hardware 
 

 

Equipamentos para o Ponto de venda – PDV Quantidade 

Computador Bematech RC8400 Dual Core USB 2 SER 102083001 02 

Monitor LED LM-15 Bematech 134008110 02 

Impressora Fiscal Epson TM-T81FB  02 

Pinpad Gertec PPC920 DUAL 700.0136.5 701.0164.5 02 

Leitor de Código de Barras CCD Bematech BR400 USB  02 

Modem Roteador Wireless N TP-Link TD-W8961ND ADSL2+ 300mbps 02 

Nobreak SMS 1400VA Bivolt Net 4 com Conexão para Bateria Externa 01 

Impressora HP LaserJet Pro P1102w Wireless com ePrint 02 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.9.2.2 Software 

 

 Sistema de gestão integrada do PDV e website de e-commerce da empresa 

Marketup, composto pelos módulos de: Vendas (PDV, Loja Virtual, Clientes, Comissões 

e Emissão de Notas Fiscais), Compras (Orçamentos, Fornecedores e Devoluções), 

Estoque (MRP, Movimentação, Catálogo, Relatórios e Grade de Produtos) e o módulo 

Financeiro (Contas a pagar, Contas a receber, DRE e Fluxo de Caixa).  

 

4.9.2.3 Telecomunicações 
 

 

Equipamentos para telecomunicações Quantidade 

Telefone sem Fio Panasonic KX TG1381BH Preto com DECT 6.0, Identificador de 

Chamadas e Visor Iluminado. 

01 

Solução de telefonia e internet banda larga, fornecido pela operadora GVT, com 

modem Wi-fi, 25 Mb de conexão e uma linha telefônica. 

01 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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4.9.3 Estrutura Organizacional 

 

 Neste tópico, será definida a maneira como a empresa estará estruturada e 

organizada para o desenvolvimento de todas as suas atividades comerciais. 

 

4.9.3.1 Produção e logística 

 

 O processo produtivo da Club Camiseta consiste na gestão integrada da cadeia de 

fornecimento dos produtos que serão revendidos no quiosque. Para uma visão geral do 

processo, enumeramos passo a passo as etapas necessárias para que os produtos sejam 

produzidos e entregues em nossa empresa e assim possam ser disponibilizados para os 

nossos clientes: 

 

Etapa 1 – É feita uma análise de tendências, tanto de cores quanto de estampas que irão 

compor a coleção de produtos das duas temporadas anuais (outono/inverno e 

primavera/verão). Este processo é feito em conjunto pelos sócios e o supervisor do 

quiosque, e inicia-se 6 meses antes dos produtos chegarem ao quiosque. 

 

Etapa 2 – Após as definições, é elaborado um briefing de cada estampa, que é 

encaminhado para o desenvolvimento do design dos produtos. Este processo é 

terceirizado e fica a cargo da empresa Workana, que é um marketplace de designers que 

possuem a expertise necessária para a criação de estampas a serem utilizadas em todos os 

produtos da Club Camiseta. Esta etapa tem a previsão de duração máxima de 30 dias. 

 

Etapa 3 – É feita a definição da grade de produtos (tamanhos e cores) e da quantidade a 

ser produzida. Esta etapa é realizada em paralelo ao desenvolvimento dos designs, e as 

decisões são tomadas em conjunto com os sócios e o supervisor do quiosque, e tem a 

duração máxima de 7 dias. 
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Etapa 4 – Após a criação e aprovação dos designs, os mesmos são enviados para as 

empresas: Somar Confecções, responsável pela produção e estamparia das camisetas e 

moletons; Bordados Curitiba, responsável pela produção dos bonés; e Blank 

Fotoprodutos, responsável pela produção das canecas, chinelos e almofadas. Esta etapa 

tem a duração média de 30 dias. 

 

Etapa 5 – Elaboração da comunicação integrada do processo de marketing e propaganda 

dos produtos. Nesta etapa será definida a mensagem a ser comunicada, os canais de 

comunicação a serem utilizados (mídia digital e mídia convencional) e a distribuição da 

verba de publicidade entre as mídias, bem como a comunicação visual do quiosque. Esta 

etapa é definida pelos sócios e ocorre em paralelo ao processo de produção, tendo a 

duração de 7 dias. A comunicação começa a ser veiculada 30 dias antes da chegada dos 

produtos no quiosque. 

 

Etapa 6 – Com os produtos prontos e entregues em nosso quiosque, é definido o modelo 

de exposição dos produtos (merchandising). Devido ao tamanho reduzido da área de 

exposição, serão colocados em evidência os produtos da coleção mais atual. Os modelos 

de coleções passadas serão fotografados e divulgados por meio de vídeos rodados no 

televisor de nosso quiosque. Em paralelo a esta etapa, é feito o cadastro dos produtos em 

nosso sistema de gestão comercial. Esta etapa é feita pelos vendedores e supervisor do 

quiosque e tem a duração máxima de 1 dia. 

 

Etapa 7 – Vencidas todas as etapas anteriores, o quiosque encontra-se organizado e 

pronto para iniciar as vendas. 
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Tabela 13 – Indicadores de desempenho 

 

4.9.3.2 Política de Compras 

 

 Como forma de eliminar a dependência de fornecedores, a Club Camiseta irá 

utilizar-se da estratégia de manter em seu rol de fornecedores três representantes de cada 

produto vendido pela empresa. 

 

4.9.3.3 Infraestrutura 

 

 A infraestrutura da Club Camiseta será composta pelo seu quiosque, que possuirá 

uma área de 9 m2 (este é o tamanho máximo permitido pela administração do Shopping 

Total para a instalação de um quiosque em suas dependências), e por um televisor de 50 

polegadas que será instalado no quiosque e utilizado para exibir vídeos com as coleções 

da Club Camiseta e promoções. 

 

4.9.3.4 Indicadores de Desempenho 

 

 Para a eficiente gestão de uma empresa, uma das etapas mais importantes é a 

análise dos indicadores de desempenho, que fornecem ao gestor informações que 

permitem acompanhar a situação da empresa em qualquer momento. Por meio destes 

indicadores é possível tomar as decisões gerenciais necessárias, ajustando desvios que 

estejam prejudicando o desempenho dos negócios, ou aproveitando as oportunidades 

destacadas pelos índices. Para aferir se as operações da Club Camiseta estão se 

desenvolvendo dentro dos rumos estabelecidos, usaremos quatro indicadores: 

 

Indicador Para que serve Fórmula 

Ticket Médio Calcular o valor médio das vendas Faturamento / Número de Vendas. 

Margem de 

Contribuição 

Representa o quanto o lucro da venda de 

cada produto contribuirá para a empresa 

cobrir todos os seus custos e despesas 

fixas, chamados de custo de estrutura, e 

ainda gerar lucro. 

Faturamento – (Custos Variáveis + 

Despesas Variáveis). 
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Tabela 14 – Plano de contingência 

Ponto de Equilíbrio É o montante mínimo necessário de vendas 

ou serviços prestados para cobrir todos os 

custos e despesas da empresa e não ter 

prejuízo. 

Custos e Despesas fixas / Índice da 

Margem de Contribuição. 

Lucratividade Demonstra o poder de ganho da empresa 

comparando o seu lucro líquido com 

relação ao seu faturamento total. 

Lucro líquido / Faturamento * 100 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

4.9.4 Plano de contingência 

 

 Os problemas que podem deixar o quiosque inoperante são: a pane na energia 

elétrica, tanto do quiosque quanto do shopping, o que incapacita o lançamento dos dados 

da compra em nosso sistema gestão ERP e emissão de nota fiscal; a pane nos 

equipamentos de informática que realizam as operações de cadastro e emissão de nota 

fiscal; paralisação dos sistemas de gestão ERP e e-commerce; pane na rede de 

telecomunicações do quiosque, impossibilitando o acesso ao sistema online de gestão e 

emissão de nota fiscal; e incêndio, tanto na estrutura do quiosque, quanto na estrutura do 

shopping onde o quiosque estará localizado.  

 Para minimizar os riscos envolvidos, foi traçado um plano de contingência para 

reativar as atividades do quiosque o mais breve possível: 

 

 
Problema Solução 

Pane Elétrica quiosque. O quiosque possuirá um no-break capaz de manter os equipamentos ativos 

por até 90 minutos. 

Pane Elétrica shopping. O shopping possui plano de contingência próprio que conta com geradores 

de energia de alta capacidade. 

Pane nos equipamentos de 

informática. 

O quiosque possuirá redundância em todos os seus equipamentos de 

informática, que poderão ser substituídos em até 15 minutos. 

Pane nos sistemas de gestão ERP 

e e-commerce. 

Tanto o sistema de gestão quanto o sistema de e-commerce estão 

armazenados online, e possuem plano de contingência próprio da empresa 
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Tabela 15 – Plano de implementação. 

 

que fornece os sistemas, garantindo a reativação dos sistemas em até 60 

minutos. 

Pane no sistema de 

telecomunicações do quiosque. 

Em caso de interrupção do sinal de telefonia e banda larga do quiosque, os 

sistemas que utilizam acesso à internet serão redirecionados para a rede 

interna de Wi-fi do shopping. No caso da telefonia, haverá uma linha 

telefônica celular para manter o contato entre a administração da empresa e 

o quiosque até o restabelecimento da conexão pela operadora de telefonia. 

Incêndio na estrutura do 

quiosque. 

O quiosque possuirá um seguro contra incêndio que irá cobrir tanto a 

estrutura do quiosque, quanto os equipamentos e estoque de mercadorias, e 

que após acionado terá que ressarcir a empresa em até 30 dias. 

Incêndio na estrutura do 

shopping. 

O shopping possui seguro próprio para ressarcir o comerciante por 

qualquer dano causado por incêndio resultante de ações do shopping ou de 

terceiros. 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

4.9.5 Plano de Implementação 

 

 Este plano descreve todas as atividades e etapas que serão necessárias para o início 

das operações do quiosque. Para o detalhamento, será utilizado um o cronograma visual. 

 

4.9.5.1 Cronograma de implementação 
 

Ação 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 01/01 

Estudo de Viabilidade          

Registro da Empresa          

Locação do Espaço          

Compra do quiosque          

Compra de equipamentos          

Compra do Estoque inicial          

Contratação de Vendedores          

Montagem e Arrumação do 

Quiosque 

         

Divulgação da Inauguração          

Inauguração          

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 16 – Investimento Pré Operacional 

 

 

 

4.10 PLANO FINANCEIRO 

 

 Para a elaboração do plano financeiro, foi realizado um levantamento dos custos 

iniciais para abertura da empresa, a fim de se obter o investimento inicial necessário. Este 

plano financeiro será dividido em três etapas: Investimentos, Projeções de Resultados e 

Análise de Indicadores. Estas informações apresentarão em detalhes o quanto será 

necessário, onde serão feitos os investimentos e qual será o retorno financeiro necessário 

para a viabilização das operações da Club Camiseta. Para uma melhor análise dos dados e 

consequente conclusão, serão desenvolvidos três cenários para a projeção de resultados: 

um conservador, um pessimista e um otimista. Para todos estes cenários, será elaborada 

uma projeção para os três primeiros anos de operação. 

 

4.10.1  Investimentos 

 

 
Investimento Pré Operacional 

Descrição Qtde Valor Unitário - R$ Valor Total - R$ 

Despesas de Legalização 1 800,00 800,00 

Registro de marca no INPI 1 212,00 212,00 

Certificado digital (3 anos Serasa) 1 549,00 549,00 

Registro de Domínio Site 1 30,00 30,00 

Divulgação de Lançamento 1 2.000,00 2.000,00 

Desenvolvimento Identidade Visual 1 2.000,00 2.000,00 

Produção de Imagens - Vídeo/Fotografia 1 2.500,00 2.500,00 

Aquisição de Estampas (1 Coleção) 60 65,00 3.900,00 

  Total: 11.991,00 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 17 – Investimento em equipamentos e Móveis 

 

Tabela 18 – Investimento em estoque inicial 

 

 
Investimento em Equipamentos e Móveis 

Descrição Qtde  Valor Unitário - R$   Valor Total - R$  

Computador Bematech RC8400 2 878,99 1.757,98 

Monitor LED LM-15 Bematech 2 458,37 916,74 

Impressora Fiscal Epson TM-T81FB 2 1.798,99 3.597,98 

Pinpad Gertec PPC920 2 691,98 1.383,96 

Leitor de Código de Barras CCD Bematech BR400 2 146,52 293,04 

Smart TV LED 50" Full HD Samsung  1 2.399,00 2.399,00 

Telefone sem Fio Panasonic KX TG1381BH 1 99,90 99,90 

Modem Roteador Wireless N TP-Link TD-W8961ND 2 272,00 544,00 

Nobreak SMS 1400VA 1 590,25 590,25 

Impressora HP LaserJet Pro P1102w 2 519,90 1.039,80 

Máquina aplicadora de TAG 1 50,00 50,00 

Cabides personalizados 100 3,50 350,00 

Quiosque para Camiseta com 9m2, com frete e montagem 1 22.000,00 22.000,00 

   Total:  35.022,65 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 

 
Investimento em Estoque Inicial 

Descrição Qtde  Valor Unitário - R$   Valor Total - R$  

Camiseta Adulto (70 % Masculino e 30% Feminino) 600 17,00 10.200,00 

Camiseta Infantil (Unissex) 150 15,00 2.250,00 

Moletom com Capuz Adulto (Unissex) 90 60,00 5.400,00 

Bonés 90 16,00 1.440,00 

Canecas 90 13,00 1.170,00 

Chinelos 90 13,00 1.170,00 

Almofadas 60 21,00 1.260,00 

Embalagens para presente personalizadas 500 1,50 750,00 

Sacolas personalizadas 1000 1,50 1.500,00 

   Total:  25.140,00 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 19 – Total dos investimentos 

 

 

 
Total em Investimentos 

Descrição  Valor Total - R$  

Investimento Pré Operacional 11.991,00 

Investimento em Móveis e Equipamentos 35.022,65 

Investimento em Estoque Inicial 25.140,00 

Capital de Giro 30.000,00 

   Total:  102.153,65 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

4.10.2  Fontes de Recursos 

 

 Os recursos necessários para a viabilização das operações da Club Camiseta, no 

valor de R$ 102.153,65, serão integralizados com recursos próprios dos sócios. 

 

4.10.3  Projeções 

 

4.10.3.1  Receitas e Custos 

 

 A previsão das receitas da Club Camiseta foi elaborada através do método do 

potencial de mercado. Para tanto, foi calculado o potencial de vendas da empresa, levando 

em conta: o tamanho do público alvo estabelecido na região, apurado por meio do 

Caderno de Perfil Econômico da Regional Portão; o potencial médio de consumo de 

vestuário apresentado pelo boletim do Sistema de Inteligência Setorial do SEBRAE; a 

pesquisa de campo realizada na região, que definiu a porcentagem do público alvo que 

estaria disposto a utilizar camisetas Club Camiseta; e a expectativa de Market Share de 

uma empresa entrante no mercado. 

 

 



71 

 

 

Tabela 21 – Estimativa da receita Anual – Cenário Conservador 

 

Tabela 20 – Estimativa da receita 

 

 

Público Alvo 10 a 35 anos 100.093  

81 % compraria camiseta Club Camiseta 81.075 

Potencial de Consumo Vestuário em Curitiba / Mês R$ 52,00 

Estimativa Market Share Entrante no Mercado (1%) R$ 42.159,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

4.10.3.2   Estimativa de Faturamento  

 

 Nesta seção, apresentamos a estimativa de faturamento anual para os três primeiros 

anos de operação da Club Camiseta, bem como uma projeção com base em três cenários: 

conservador, pessimista com decréscimo de 20 % na receita e otimista com acréscimo de 

20% na receita. As projeções mês a mês para o primeiro ano encontram-se nos anexos. 

 

 

Produto Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Camiseta Adulto  R$         242.466,57   R$         369.034,13   R$         562.038,97  

Camiseta Infantil  R$         119.029,05   R$         181.162,21   R$         275.910,04  

Moletom com Capuz 

Adulto 

 R$         145.479,94   R$         221.420,48   R$         337.223,38  

Bonés  R$           23.805,81   R$           36.232,44   R$           55.182,01  

Canecas  R$           18.462,73   R$           28.100,27   R$           42.796,71  

Chinelos  R$           21.107,82   R$           32.126,10   R$           48.928,05  

Almofadas  R$           27.508,93   R$           41.868,60   R$           62.802,90  

   R$         597.860,85   R$         909.944,22   R$     1.384.882,07  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 

Total 2016 Total 2017 Total 2018 

 R$         193.973,26   R$         295.227,30   R$         449.631,18  

 R$           95.223,24   R$         144.929,77   R$         220.728,03  

 R$         116.383,96   R$         177.136,38   R$         269.778,71  

 R$           19.044,65   R$           28.985,95   R$           44.145,61  

 R$           14.770,18   R$           22.480,22   R$           34.237,37  

 R$           16.886,25   R$           25.700,88   R$           39.142,44  

Tabela 22 – Estimativa da receita Anual – Cenário Pessimista (- 20%) 
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Tabela 23 – Estimativa da receita Anual – Cenário Otimista (+ 20%) 

 

 R$           22.007,15   R$           33.494,88   R$           50.242,32  

 R$         478.288,68   R$         727.955,38   R$     1.107.905,65  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 

Total 2016 Total 2017 Total 2018 

 R$         290.959,89   R$         442.840,95   R$         674.446,77  

 R$         142.834,85   R$         217.394,65   R$         331.092,05  

 R$         174.575,93   R$         265.704,57   R$         404.668,06  

 R$           28.566,97   R$           43.478,93   R$           66.218,41  

 R$           22.155,27   R$           33.720,33   R$           51.356,06  

 R$           25.329,38   R$           38.551,32   R$           58.713,66  

 R$           33.010,72   R$           50.242,32   R$           75.363,48  

 R$         717.433,02   R$     1.091.933,06   R$     1.661.858,48  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

 

 Para o cálculo da evolução do faturamento de 2016, foi levada em conta a meta de 

crescimento de 5 % ao mês nos primeiros seis meses (janeiro a junho) e de 10% ao mês 

nos seis meses finais (julho a dezembro) do primeiro ano de operação. Para a estimativa 

do segundo ano, foi levando em conta a evolução estimada do PIB de 2,2 % mais 50% 

referente à abertura de uma nova loja, totalizando um crescimento de 52,2 % em relação 

ao ano de 2016. Para o terceiro ano, a expectativa de crescimento é de 52,3 % em relação 

a 2017, sendo 2,3 % referente à estimativa de crescimento do PIB, mais 50% referente à 

abertura de mais duas lojas, conforme estabelecido em nossos objetivos estratégicos. 

 

4.10.3.3   Custos Fixos e Variáveis 

 

 Nesta seção, apresentamos a estimativa de custos anuais para os três primeiros 

anos de operação da Club Camiseta. As projeções mês a mês para o primeiro ano 

encontram-se nos anexos. 
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Tabela 24 – Estimativa de custos fixos Anual 

 

4.10.3.4   Estimativa de Custos Fixos 

  

 

Custos Fixos Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Aluguel Quiosque (Luz + 

Fundo de Promoção) 

 R$           54.000,00   R$           56.700,00   R$           59.364,90  

Telefone + internet  R$             1.557,60   R$             1.635,48   R$             1.712,35  

Salários (Vendedores)  R$           11.802,00   R$           12.392,10   R$           12.974,53  

Encargos (86,76%)  R$           10.239,42   R$           10.751,39   R$           11.256,70  

Salários (supervisor de 

quiosque) 

 R$           14.400,00   R$           15.120,00   R$           15.830,64  

Encargos (86,76%)  R$           12.493,44   R$           13.118,11   R$           13.734,66  

Contribuição Sindical - 

SindiShopping 

 R$             5.147,76   R$             5.405,15   R$             5.659,19  

Contador  R$             3.984,00   R$             4.183,20   R$             4.379,81  

Material de Expediente  R$             1.200,00   R$             1.260,00   R$             1.319,22  

Limpeza e Conservação  R$             1.200,00   R$             1.260,00   R$             1.319,22  

Despesas Bancárias  R$                 600,00   R$                 630,00   R$                 659,61  

Uniformes Funcionários 

(12 camisetas/mês) 

 R$             2.160,00   R$             2.268,00   R$             2.374,60  

Gastos com Marketing 

(2,5%) 

 R$           11.693,11   R$           12.277,77   R$           12.854,82  

Pró-Labore Sócios + 

Encargos 

 R$                          -     R$         108.000,00   R$         113.076,00  

Depreciação  R$             4.704,60   R$             4.704,60   R$             4.704,60  

Investimentos (2%)  R$             9.094,47   R$             9.549,19   R$             9.998,01  

Total Custos Fixos:  R$         144.276,40   R$         259.254,99   R$         271.218,85  

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 Para o cálculo da evolução dos custos fixos, foi estabelecido que os custos se 

manterão inalterados no primeiro ano de operação, excetuando-se os gastos com 

marketing e os investimentos, que se constituem de uma porcentagem fixa sobre a 

evolução das receitas. Para este primeiro ano, ficou acertado entre os sócios que não 

haverá retirada de pró-labore. Para o ano de 2017, foi estabelecido a retirada mensal de 
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Tabela 25 – Estimativa de custos variáveis 

Anual 

 

R$ 9.000,00 mensais a serem divididos entre os sócios. A evolução dos custos para os 

anos de 2017 e 2018 foi calculada com base na expectativa da inflação, neste caso, 5% 

para 2017 e 4,7% para 2018. 

 

4.10.3.5      Previsão de Custos Variáveis 

 

 

Custos Variáveis Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Camiseta Adulto + 

Embalagem 

 R$           10.570,22   R$           16.383,85   R$           25.345,81  

Camiseta Infantil + 

Embalagem 

 R$             5.596,00   R$             8.673,80   R$           13.418,37  

Moletom com Capuz Adulto 

+ Embalagem 

 R$             7.461,34   R$           11.565,07   R$           17.891,16  

Bonés + Embalagem  R$             1.193,81   R$             1.850,41   R$             2.862,59  

Canecas + Embalagem  R$                 969,97   R$             1.503,46   R$             2.325,85  

Chinelos + Embalagem  R$                 969,97   R$             1.503,46   R$             2.325,85  

Almofadas + Embalagem  R$             1.492,27   R$             2.313,01   R$             3.578,23  

Imposto (6,84 % - simples 

Nacional) 

 R$           40.893,68   R$           63.385,21   R$           98.056,92  

Comissão de vendedores 

(3%) 

 R$           17.935,83   R$           27.800,53   R$           43.007,42  

Royalties de Licenciamento 

(10%) 

 R$           59.786,09   R$           92.668,43   R$         143.358,06  

Taxa de Administração 

Cartão Venda Crédito (3,19 

%) 

 R$           11.443,06   R$           17.736,74   R$           27.438,73  

Taxa de Administração 

Cartão Venda Débito (2,39 

%) 

 R$             5.715,55   R$             8.859,10   R$           13.705,03  

Total Custos Variáveis:  R$         164.027,79   R$         254.243,07   R$         393.314,03  

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 Para o cálculo da evolução dos custos variáveis, foi adotada a mesma metodologia 

para a evolução do faturamento, ou seja, para o cálculo da evolução do faturamento de 
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Tabela 26 – Estimativa do fluxo de caixa 

 

2016, foi levada em conta a meta de crescimento de 5% ao mês nos primeiros seis meses 

(janeiro a junho) e de 10% ao mês nos seis meses finais (julho a dezembro) do primeiro 

ano de operação. Para a estimativa do segundo ano foi levado em conta a evolução 

estimada do PIB de 2,2% mais 50% referente à abertura de uma nova loja, totalizando um 

crescimento de 52,2% em relação ao ano de 2016. Para o terceiro ano a expectativa de 

crescimento é de 52,3% em relação a 2017, sendo 2,3% referente à estimativa de 

crescimento do PIB, mais 50% referente à abertura de mais duas lojas, conforme 

estabelecido em nossos objetivos estratégicos. 

 

4.10.3.6   Fluxo de Caixa e DRE 

 

 Nesta seção, apresentamos o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultados dos 

exercícios - DRE anual para os três primeiros anos de operação da Club Camiseta. As 

projeções mensais para o primeiro ano encontram-se nos anexos. 

 

Estimativa do Fluxo de Caixa Anual 

 

 

Fluxo de Caixa Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Recebimentos       

Saldo de Caixa Inicial  R$           30.000,00   R$         152.956,40   R$         415.288,98  

        

Receitas à vista (60%)  R$         358.716,51   R$         545.966,53   R$         831.507,03  

Receitas à prazo (40%)  R$         208.481,42   R$         317.308,72   R$         483.261,18  

        

Total Faturamento  R$         567.197,93   R$     1.114.053,46   R$     1.314.768,21  

        

Custos Variáveis       

Compras à vista (50%)  R$           88.516,74   R$         134.722,47   R$         205.182,33  

Compras à prazo (50%)  R$           75.674,20   R$         115.176,13   R$         175.413,24  

Royalties de Licenciamento  R$           59.786,09   R$           90.994,42   R$         138.584,50  

Comissões Sobre Vendas (3%)  R$           17.935,83   R$           27.298,33   R$           41.575,35  



76 

 

 

Taxas de Administração de 

Cartões 

 R$           17.158,61   R$           26.115,40   R$           39.773,75  

Impostos Simples Nacional (6,84 

%) 

 R$           40.893,68   R$           62.240,18   R$           94.791,80  

        

Total Custos Variáveis  R$         299.965,13   R$         592.230,67   R$         695.320,98  

        

Custos Fixos       

Aluguel Quiosque (Luz + Fundo de 

Promoção) 

 R$           54.000,00   R$           56.700,00   R$           59.364,90  

Telefone + internet  R$             1.557,60   R$             1.635,48   R$             1.712,35  

Salários  R$           26.202,00   R$           27.512,10   R$           28.805,17  

Encargos  R$           22.732,86   R$           23.869,50   R$           24.991,36  

Contribuição Sindical - 

SindiShopping 

 R$             5.147,76   R$             5.405,15   R$             5.659,19  

Contador  R$             3.984,00   R$             4.183,20   R$             4.379,81  

Material de Expediente  R$             1.200,00   R$             1.260,00   R$             1.319,22  

Limpeza e Conservação  R$             1.200,00   R$             1.260,00   R$             1.319,22  

Despesas Bancárias  R$                 600,00   R$                 630,00   R$                 659,61  

Uniformes  R$             2.160,00   R$             2.268,00   R$             2.374,60  

Gastos com Marketing  R$           11.693,11   R$           12.277,77   R$           12.854,82  

Pró-Labore Sócios + Encargos  R$                          -     R$         108.000,00   R$         113.076,00  

Depreciação  R$             4.704,60   R$             4.939,83   R$             5.172,00  

Investimentos   R$             9.094,47   R$             9.549,19   R$             9.998,01  

        

Total Custos Fixos  R$         144.276,40   R$         259.490,22   R$         271.686,26  

        

Custos Totais  R$         444.241,53   R$         851.720,89   R$         967.007,24  

        

Saldo de Caixa Final R$ 152.956,40 R$ 415.288,98 R$ 763.049,95 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 27 – Estimativa da DRE 

 

Demonstração de Resultados do exercício – DRE 

 

DRE - Demonstração de Resultados do 

Exercício 

Total 2016 Total 2017 Total 2018 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$      567.197,93   R$   1.114.053,46   R$    1.314.768,21  

Vendas de Produtos  R$      567.197,93   R$   1.114.053,46   R$    1.314.768,21  

    

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -R$        40.893,68  -R$        62.240,18  -R$        94.791,80  

Devoluções de Vendas  R$                   -     R$                   -     R$                   -    

Abatimentos  R$                   -     R$                   -     R$                   -    

Impostos e Contribuições Incidentes sobre 

Vendas 

 R$        40.893,68   R$        62.240,18   R$        94.791,80  

    

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$      526.304,25   R$   1.051.813,28   R$    1.219.976,41  

    

(-) CUSTOS DAS VENDAS -R$        28.253,59  -R$        43.793,06  -R$        67.747,87  

Custo dos Produtos Vendidos  R$        28.253,59   R$        43.793,06   R$        67.747,87  

    

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  R$      498.050,66   R$   1.008.020,22   R$    1.152.228,54  

    

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -R$      398.643,25  -R$      784.540,87  -R$      867.043,43  
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Despesas Com Vendas  R$      259.071,45   R$      529.990,49   R$      600.529,18  

Despesas Administrativas  R$      139.571,80   R$      254.550,39   R$      266.514,25  

    

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS  R$                   -     R$                   -     R$                   -    

(-) Receitas Financeiras    

    

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  R$                   -     R$                   -     R$                   -    

(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do 

Ativo Não Circulante 

   

    

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES 

DO IR E CSLL 

 R$        99.407,41   R$      223.479,34   R$      285.185,10  

    

(-) Provisão para IR e CSLL  R$                   -     R$                   -     R$                   -    

    

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS 

PARTICIPAÇÕES 

 R$        99.407,41   R$      223.479,34   R$      285.185,10  

(-) PRO LABORE  R$                   -     R$      108.000,00   R$      113.076,00  

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO 

R$ 99.407,41 R$ 331.479,34 R$ 398.261,10 

Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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Tabela 29 – Payback 

 

Tabela 28 – Taxa Interna de Retorno - TIR 

 

4.10.3.7    Análise de Viabilidade 

 

4.10.3.7.1 Taxa mínima de atratividade - TMA 

 

 A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) para este projeto foi estabelecida em 14% 

ao ano, com base na Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), 

vigente em novembro de 2015. 

 

4.10.3.7.2 Taxa Interna de Retorno – TIR 
 

 

TIR - Taxa Interna de Retorno 

Ano Fluxo de Caixa 

2015 -R$        102.153,65  

2016  R$         152.956,40  

2017  R$         415.288,98  

2018  R$         763.049,95  

TIR 237% 

               Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 Como foi possível constatar, o projeto pode ser considerado viável, pois a TIR 

resultante da análise foi de 237% e se apresenta superior à Taxa Mínima de Atratividade - 

TMA que foi estipulada em 14% ao ano. 

 

4.10.3.7.3 Payback 
 

 

Payback 

Ano Fluxo de Caixa Saldo 

      

2015  R$         102.153,65   R$         102.153,65  

2016  R$         152.956,40   R$         255.110,05  

2017  R$         415.288,98   R$         670.399,03  
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Tabela 31 – Ponto de equilíbrio 

 

Tabela 30 – Valor Presente Líquido - VPL 

 

2018  R$         763.049,95   R$     1.433.448,98  

  Payback 

  1 Anos 

  20 Meses 

              Fonte: elaborado pelos autores (2015 

 

 Para o cálculo do payback, os valores referentes aos fluxos de caixa futuro foram 

trazidos para o período zero. Com base na TMA desta análise, foi verificado que o retorno 

sobre o investimento se dará em 1 ano e 20 meses, prazo considerado excelente para este 

tipo de operação. 

 

4.10.3.7.4 Valor Presente Líquido – VPL 
 

Valor Presente Líquido - VPL 

Custo de Capital 14% 

Ano Fluxo de Caixa 

2015 -R$        102.153,65 

2016 R$         152.956,40 

2017 R$         415.288,98 

2018 R$         763.049,95 

VPL R$         863.563,72 

                Fonte: elaborado pelos autores (2015) 

 

 O cálculo do Valor Presente Líquido – VPL resultou em R$ 863.563,72, ou seja, 

superior a zero, o que torna o projeto viável. 

 

4.10.3.7.5 Ponto de Equilíbrio 
 

 

Ponto de Equilíbrio Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Custo Fixo Total 2016  R$         144.276,40   R$         259.254,99   R$         271.218,85  

Ponto de Equilíbrio  R$         198.825,81   R$         359.779,11   R$         378.800,16  

              Fonte: elaborado pelos autores (2015) 
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 Analisando o ponto de equilíbrio da Club Camiseta, estimou-se que a empresa 

deverá obter uma receita líquida de vendas mínima no valor de R$ 198.825,81 no 

primeiro ano, R$ 359.779,11 no segundo ano e de R$ 378.800,16 no terceiro ano de 

operação, de forma a poder cobrir os custos fixos e variáveis da operação. 

 

4.10.3.7.6 Lucratividade 
 

 A lucratividade nos mostra se o negócio está justificando ou não a operação, ou 

seja, se as vendas são suficientes para pagar os custos e despesas e ainda gerar lucro 

(Lucro líquido / Receita líquida) *100. Com base nos números da Club Camiseta, 

podemos apurar que a lucratividade da empresa está estimada em 18,88 %, acima da 

média do setor, que hoje se encontra entre 10 e 15%. 

 

4.10.3.7.7 Rentabilidade 

 

 A rentabilidade nos mostra qual é o retorno sobre o investimento que foi feito na 

empresa em longo prazo (lucro líquido / investimento total) * 100. Com base nos números 

da Club Camiseta, podemos apurar que a rentabilidade da empresa está estimada em 

97,31 %. 



82 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Elaborar e implementar um plano de negócios não é uma tarefa simples: exige 

estudo, pesquisa, dedicação e principalmente uma visão empreendedora, para enxergar 

grandes oportunidades onde a maioria das pessoas vêem apenas um simples negócio. 

 Este estudo comprova a viabilidade da abertura de um quiosque especializado em 

camisetas, acessórios e produtos complementares, com estampas que contenham 

referências musicais dos mais variados estilos, posicionando-se como uma empresa que 

oferece produtos exclusivos e de alta qualidade. 

 Através das constatações das pesquisas de marketing, estudos do mercado e dos 

concorrentes, avalia-se que, apesar da alta concorrência, o empreendimento objeto do 

presente projeto, com adequado planejamento estratégico, tem potencial para concorrer 

com as demais empresas. Também foi possível avaliar, por meio de pesquisa quantitativa, 

a existência de mercado suficiente para a viabilização da empresa. 

 Apesar do ambiente econômico momentaneamente desfavorável, o estudo 

demonstra que a empresa tem potencial para superar a crise. Por meio da análise Swot, foi 

demonstrado que o ambiente interno é altamente favorável e competitivo. Já o ambiente 

externo, apesar de se apresentar desfavorável momentaneamente, indica grandes 

oportunidades para as empresas que investirem em planejamento de longo prazo. 

 Os estudos financeiros com base nas projeções de fluxo de caixa e indicadores 

financeiros realizados confirmam a viabilidade do negócio.  

 Considerando que a taxa média de lucratividade do setor varejista de confecções 

encontra-se atualmente entre 10 e 15 %, os números estimados para a Club Camiseta 

apontam que a sua lucratividade poderá ser de 18,88 %, ou seja, acima da média do setor. 

 Considerando os riscos do investimento e a taxa mínima de atratividade (TMA) 

proposta de 14% (referente à taxa SELIC vigente), em três anos, a Taxa Interna de 

Retorno deve superar tal expectativa, sendo igual a 237%.   
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 O método de avaliação conhecido como VPL (Valor Presente Líquido) apresenta, 

em três anos, um valor positivo, ou seja, as entradas de caixa, trazidas a valor presente, 

superam as saídas de caixa, também trazidas a valor presente, com base na TMA.  

 Por último, o payback mostra um retorno do investimento em um ano e vinte 

meses, retorno esse excelente para este tipo de operação, além de ser em um prazo 

inferior ao máximo previsto para o projeto, que seria de três anos. Assim, esta ferramenta 

de análise também demonstra a viabilidade do empreendimento.  

 Ao longo do processo de elaboração deste plano de negócio, os autores precisaram 

tomar diversas decisões, conscientes de que cada decisão iria influenciar no fluxo de caixa 

final. Deve-se destacar que este plano de negócio poderia ter assumido diferentes 

caminhos, e o caminho aqui exposto representa as decisões tomadas pelos autores dadas 

todas as condições detalhadas neste trabalho. Considerando que este projeto está 

programado para ser implementado somente no ano de 2016, e também o fato deste 

mercado ser bastante dinâmico e apresentar ameaça de novos concorrentes na mesma 

praça de atuação da empresa, aconselha-se que antes da abertura de qualquer 

empreendimento nesta área, a pesquisa de mercado e a elaboração dos custos sejam 

devidamente atualizados. 
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Tabela 32 - Previsão das Receitas mês a mês em 2016. 

 

7 ANEXOS 

 

ANEXO – Projeções financeiras 

 

Previsão de Vendas Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 

Camiseta Adulto  R$       13.750,00   R$       14.437,50   R$       15.159,38   R$       15.917,34  

Camiseta Infantil  R$         6.750,00   R$         7.087,50   R$         7.441,88   R$         7.813,97  

Moletom com Capuz Adulto  R$         8.250,00   R$         8.662,50   R$         9.095,63   R$         9.550,41  

Bonés  R$         1.350,00   R$         1.417,50   R$         1.488,38   R$         1.562,79  

Canecas  R$         1.047,00   R$         1.099,35   R$         1.154,32   R$         1.212,03  

Chinelos  R$         1.197,00   R$         1.256,85   R$         1.319,69   R$         1.385,68  

Almofadas  R$         1.560,00   R$         1.638,00   R$         1.719,90   R$         1.805,90  

   R$    33.904,00   R$    35.599,20   R$    37.379,16   R$    39.248,12  

 

Previsão de Vendas Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 

Camiseta Adulto R$       16.713,21 R$       17.548,87 R$       19.303,76 R$       21.234,13 

Camiseta Infantil R$         8.204,67 R$         8.614,90 R$         9.476,39 R$       10.424,03 

Moletom com Capuz Adulto R$       10.027,93 R$       10.529,32 R$       11.582,26 R$       12.740,48 

Bonés R$         1.640,93 R$         1.722,98 R$         1.895,28 R$         2.084,81 

Canecas R$         1.272,64 R$         1.336,27 R$         1.469,89 R$         1.616,88 

Chinelos R$         1.454,96 R$         1.527,71 R$         1.680,48 R$         1.848,53 

Almofadas R$         1.896,19 R$         1.991,00 R$         2.190,10 R$         2.409,11 

  R$    41.210,52 R$    43.271,05 R$    47.598,16 R$    52.357,97 

 

Previsão de Vendas Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 

Camiseta Adulto  R$       23.357,55   R$       25.693,30   R$       28.262,63   R$       31.088,90  

Camiseta Infantil  R$       11.466,43   R$       12.613,08   R$       13.874,38   R$       15.261,82  

Moletom com Capuz Adulto  R$       14.014,53   R$       15.415,98   R$       16.957,58   R$       18.653,34  

Bonés  R$         2.293,29   R$         2.522,62   R$         2.774,88   R$         3.052,36  

Canecas  R$         1.778,57   R$         1.956,43   R$         2.152,07   R$         2.367,28  

Chinelos  R$         2.033,38   R$         2.236,72   R$         2.460,39   R$         2.706,43  

Almofadas  R$         2.650,02   R$         2.915,02   R$         3.206,52   R$         3.527,18  

   R$    57.593,77   R$    63.353,14   R$    69.688,46   R$    76.657,30  
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Tabela 33 - Previsão dos custos fixos mês a mês em 2016. 

 Custos Fixos Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 

Aluguel Quiosque (Luz + 

Fundo de Promoção)  R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00  

Telefone + internet  R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80  

Salários (Vendedores)  R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50  

Encargos (86,76%)  R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28  

Salários (supervisor de 

quiosque)  R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00  

Encargos (86,76%)  R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12  

Contribuição Sindical - 

SindiShopping  R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98  

Contador  R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00  

Material de Expediente  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Limpeza e Conservação  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Despesas Bancárias  R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00  

Uniforme Funcionários (12 

camisetas/mês)  R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00  

Gastos com Marketing 

(2,5%)  R$            847,60   R$            868,79   R$            890,51   R$            912,77  

Pró-Labore Sócios + 

Encargos  R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    

Depreciação  R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05  

Investimentos (2%)  R$            678,08   R$            691,64   R$            705,47   R$            719,58  

Total Custos Fixos:  R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41  

     

Custos Fixos Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 

Aluguel Quiosque (Luz + 

Fundo de Promoção)  R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00  

Telefone + internet  R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80  

Salários (Vendedores)  R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50  

Encargos (86,76%)  R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28  

Salários (supervisor de 

quiosque)  R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00  

Encargos (86,76%)  R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12  

Contribuição Sindical - 

SindiShopping  R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98  

Contador  R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00  

Material de Expediente  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Limpeza e Conservação  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Despesas Bancárias  R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00  

Uniforme Funcionários (12 

camisetas/mês)  R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00  

Gastos com Marketing 

(2,5%)  R$            935,59   R$            958,98   R$            982,96   R$         1.007,53  

Pró-Labore Sócios + 

Encargos  R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    

Depreciação  R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05  

Investimentos (2%)  R$            733,98   R$            748,66   R$            763,63   R$            778,90  

Total Custos Fixos:  R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41  

 

Custos Fixos Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 
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Tabela 34 - Previsão dos custos variáveis mês a mês em 2016. 

 

Aluguel Quiosque (Luz + 

Fundo de Promoção)  R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00   R$         4.500,00  

Telefone + internet  R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80   R$            129,80  

Salários (Vendedores)  R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50   R$            983,50  

Encargos (86,76%)  R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28   R$            853,28  

Salários (supervisor de 

quiosque)  R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00   R$         1.200,00  

Encargos (86,76%)  R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12   R$         1.041,12  

Contribuição Sindical - 

SindiShopping  R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98   R$            428,98  

Contador  R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00   R$            332,00  

Material de Expediente  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Limpeza e Conservação  R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00   R$            100,00  

Despesas Bancárias  R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00   R$              50,00  

Uniforme Funcionários (12 

camisetas/mês)  R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00   R$            180,00  

Gastos com Marketing 

(2,5%)  R$         1.032,72   R$         1.058,54   R$         1.085,00   R$         1.112,12  

Pró-Labore Sócios + 

Encargos  R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    

Depreciação  R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05   R$            392,05  

Investimentos (2%)  R$            794,48   R$            810,37   R$            826,58   R$            843,11  

Total Custos Fixos:  R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41   R$    11.816,41  

 

 

Custos Variáveis Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 

Camiseta Adulto + Embalagem  R$         4.250,00   R$         4.462,50   R$         4.685,63   R$         4.919,91  

Camiseta Infantil + 

Embalagem  R$         2.250,00   R$         2.362,50   R$         2.480,63   R$         2.604,66  

Moletom com Capuz Adulto + 

Embalagem  R$         3.000,00   R$         3.150,00   R$         3.307,50   R$         3.472,88  

Bonés + Embalagem  R$            480,00   R$            504,00   R$            529,20   R$            555,66  

Canecas + Embalagem  R$            390,00   R$            409,50   R$            429,98   R$            451,47  

Chinelos + Embalagem  R$            390,00   R$            409,50   R$            429,98   R$            451,47  

Almofadas + Embalagem  R$            600,00   R$            630,00   R$            661,50   R$            694,58  

Imposto (6,84 % - simples 

Nacional)  R$         2.319,03   R$         2.434,99   R$         2.556,73   R$         2.684,57  

Comissão de vendedores (3%)  R$         1.017,12   R$         1.067,98   R$         1.121,37   R$         1.177,44  

Royalties de Licenciamento 

(10%)  R$         3.390,40   R$         3.559,92   R$         3.737,92   R$         3.924,81  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Crédito (3,19 %)  R$            648,92   R$            681,37   R$            715,44   R$            751,21  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Débito (2,39 %)  R$            324,12   R$            340,33   R$            357,34   R$            375,21  

Total Custos Variáveis:  R$    19.059,60   R$    20.012,58   R$    21.013,21   R$    22.063,87  

 

 

Custos Variáveis Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 

Camiseta Adulto + Embalagem  R$         5.165,90   R$         5.424,20   R$         5.966,62   R$         6.563,28  
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Camiseta Infantil + 

Embalagem  R$         2.734,89   R$         2.871,63   R$         3.158,80   R$         3.474,68  

Moletom com Capuz Adulto + 

Embalagem  R$         3.646,52   R$         3.828,84   R$         4.211,73   R$         4.632,90  

Bonés + Embalagem  R$            583,44   R$            612,62   R$            673,88   R$            741,26  

Canecas + Embalagem  R$            474,05   R$            497,75   R$            547,52   R$            602,28  

Chinelos + Embalagem  R$            474,05   R$            497,75   R$            547,52   R$            602,28  

Almofadas + Embalagem  R$            729,30   R$            765,77   R$            842,35   R$            926,58  

Imposto (6,84 % - simples 

Nacional)  R$         2.818,80   R$         2.959,74   R$         3.255,71   R$         3.581,29  

Comissão de vendedores (3%)  R$         1.236,32   R$         1.298,13   R$         1.427,94   R$         1.570,74  

Royalties de Licenciamento 

(10%)  R$         4.121,05   R$         4.327,11   R$         4.759,82   R$         5.235,80  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Crédito (3,19 %)  R$            788,77   R$            828,21   R$            911,03   R$         1.002,13  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Débito (2,39 %)  R$            393,97   R$            413,67   R$            455,04   R$            500,54  

Total Custos Variáveis:  R$    23.167,06   R$    24.325,41   R$    26.757,96   R$    29.433,75  

 

Custos Variáveis Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 

Camiseta Adulto + Embalagem  R$         7.219,61   R$         7.941,57   R$         8.735,72   R$         9.609,30  

Camiseta Infantil + 

Embalagem  R$         3.822,14   R$         4.204,36   R$         4.624,79   R$         5.087,27  

Moletom com Capuz Adulto + 

Embalagem  R$         5.096,19   R$         5.605,81   R$         6.166,39   R$         6.783,03  

Bonés + Embalagem  R$            815,39   R$            896,93   R$            986,62   R$         1.085,29  

Canecas + Embalagem  R$            662,50   R$            728,76   R$            801,63   R$            881,79  

Chinelos + Embalagem  R$            662,50   R$            728,76   R$            801,63   R$            881,79  

Almofadas + Embalagem  R$         1.019,24   R$         1.121,16   R$         1.233,28   R$         1.356,61  

Imposto (6,84 % - simples 

Nacional)  R$         3.939,41   R$         4.333,36   R$         4.766,69   R$         5.243,36  

Comissão de vendedores (3%)  R$         1.727,81   R$         1.900,59   R$         2.090,65   R$         2.299,72  

Royalties de Licenciamento 

(10%)  R$         5.759,38   R$         6.335,31   R$         6.968,85   R$         7.665,73  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Crédito (3,19 %)  R$         1.102,34   R$         1.212,58   R$         1.333,84   R$         1.467,22  

Taxa de Administração Cartão 

Venda Débito (2,39 %)  R$            550,60   R$            605,66   R$            666,22   R$            732,84  

Total Custos Variáveis:  R$    32.377,13   R$    35.614,84   R$    39.176,32   R$    43.093,95  
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ANEXO– Questionário de Pesquisa de Opinião 
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ANEXO – Processo de Consulta de nome empresarial – JUCEPAR 
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ANEXO – Contrato Social 

CONTRATO SOCIAL 

Contrato de Constituição da Club Camiseta Confecções Ltda. 

Francisco de Moura Rocha, nacionalidade, estado civil, regime de bens (se casado), data de 

nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, tipo do documento de identidade, seu número, 

órgão expedidor e UF onde foi emitido, domicílio e residência (endereço completo: tipo e nome 

do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) e 

Jean Carlos Machado, brasileiro, casado, regime de bens (se casado), data de nascimento (se 

solteiro), Economista, nº do CPF, tipo do documento de identidade, seu número, órgão expedidor 

e UF onde foi emitido, domicílio e residência (endereço completo: tipo e nome do logradouro, 

número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP) e 

Maria Verúcia Santos Batista, nacionalidade, estado civil, regime de bens (se casado), data de 

nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, tipo do documento de identidade, seu número, 

órgão expedidor e UF onde foi emitido, domicílio e residência (endereço completo: tipo e nome 

do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP). 

Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial: Club Camiseta Confecções Ltda. e 

tem sede e domicilio na Rua Itacolomi, 292, quiosque nº 13, bairro Portão, Curitiba, Paraná, CEP 

81.070-150. 

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto o Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios. 

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em 02/01/2016 e seu prazo de duração 

é indeterminado. 

Cláusula Quarta - O capital social é R$ ________ (_______ reais) dividido em _______ quotas 

de valor nominal R$ _____ (____ real), integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, 

pelos sócios: 

NOME Nº DE QUOTAS VALOR R$ 

 Francisco de Moura Rocha     

 Jean Carlos Machado   

 Maria Verúcia Santos batista     

TOTAL     
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Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de 

condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá a _________________________ com 

todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao 

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) 

administrador(es) prestará(rão) contas justificadas de sua(s) administração(ões), procedendo à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo 

aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de "pró-labore" para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 

verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não 

está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
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temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 via(s). 

 

 

 

Curitiba, PR, 19 de Agosto de 2015. 

 

 

Francisco de Moura Rocha 

 

 

Jean Carlos Machado 

 

 

Maria Verúcia Santos Batista 
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ANEXO – Mapa do quiosque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Mapa de localização do quiosque. 
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Figura 22 - Projeto visual do quiosque - Frente 

 

ANEXO – Projeto visual do quiosque 

 

 

 

 

 


