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RESUMO 
 

 

Projeto de assessoria empresarial desenvolvido para comércio varejista de 
papelaria, materiais para escritório e artigos de informática, que visa apresentar as 
principais ferramentas utilizadas na administração de varejo, analisar o mercado 
papeleiro nos últimos anos, apresentando seu desempenho, descrever as variáveis 
externas e internas deste tipo de negócio, que impactam direta ou indiretamente 
seus resultados e, por isso, exigem constante atenção e controle por parte dos 
empresários. Por fim, com base na proposta de valor que o negócio tem para seu 
público-alvo, em pesquisa de satisfação realizada com clientes, na análise do 
modelo de negócio atual e na situação financeira da empresa, o projeto sugere as 
alternativas estratégicas mais adequadas para que a empresa tenha aumento de 
receita e alto nível de competitividade: diferenciação por seleção de mix ofertado, 
contratação de pessoal qualificado para gestão comercial, implantação de novos 
canais de distribuição.  
 
Palavras-chave: varejo, papelaria, alternativas estratégicas, proposta de valor, 
competitividade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Business consulting project developed for retail stationery, office supplies and 
computer items, which aims to present the main tools used in retail management, to 
analyze the paper market in recent years, presenting their performance, to describe 
the external and internal variables of this type of business, which impact directly or 
indirectly the results and therefore require constant attention and control by the 
entrepreneurs. Finally, based on the value proposition that the business offers to its 
target audience, based in satisfaction survey conducted with clients and analyzing 
the current business model and the financial situation of the company, the project 
suggests the most appropriate strategic alternatives for the company to have income 
growth and high level of competitiveness: provide broad and differentiated mix, hiring 
qualified personnel for sales management, implementation of new distribution 
channels.  
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1. ESTRUTURA DO PROJETO 
 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 
 

O presente instrumento de assessoria tem por objetivo desenvolver 

estratégias que proporcionem à empresa Torquete & Oliveira LTDA EPP, nome 

fantasia “Papelaria Torquete”, aumento de sua participação no mercado de 

fornecimento de papelaria, materiais para escritório e produtos de informática. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

I. Levantar informações sobre aspectos macroeconômicos e variáveis que 

possam impactar as alternativas estratégias a serem propostas para o 

segmento varejista de papelaria e material para escritório;  

II. Analisar missão, visão e valores da empresa, informações sobre seu 

público-alvo, seu posicionamento de mercado, com vistas a entender como o 

negócio está estruturado; 

III. Analisar quais as vantagens competitivas da empresa com relação ao 

mercado e aos concorrentes, analisar quais as desvantagens no mesmo 

aspecto, levantar as oportunidades e tornar claras as ameaças;  

IV. Avaliar a satisfação dos clientes com a estrutura de trabalho atual da 

empresa (mix, atendimento, logística, condições de pagamento, preços etc) 

e sugerir alternativas comerciais possíveis de serem aproveitadas com vistas 

a alcançar o objetivo de aumentar as receitas e expandir sua participação de 

mercado. 
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1.2. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

 
 

Equipe	
(PI	1)	

De#inição	dos	
objetivos	 Objetivo	Geral	 Objetivos	

Especí#icos	

Ifenti#icação	das	
Expectativas	 Modelo	Canvas	 Abrangência	do	

Projeto	

Eduardo	 Diagnóstico	da	
Situação	Atual	

Análise	Macro	
Ambiental 		 Análise	Setorial	

Camili	 Fluxo	Interface	da	
Situação	Atual	 Fatores	Críticos	 Elementos	de	

Assessoria	

Petrick	 Cronograma	das	
etapas	

Levantamento	dos	
Recursos	
Necessários	

Documentos	e	
comunicação	da	

empresa	

Rafaela	 Problemas	e	
Gargalos 		 Análise	de	Risco	 Análise	da	

Viabilidade	

Equipe	
(PI	2)	

Indicadores	de	
Desempenho	

Análise	de	Riscos	e	
viabilidade	

Plano	de	
Implementação	

Plano	de	
Contingência	

Criação	de	Projeto	
Piloto	

Execução	do	
Projeto	Piloto	

Treinamento	de	
Equipe	

Execução	do	Plano	
de	implementação	

Avaliação	dos	
Resultados	

Eduardo	 Apuração	dos	
Indicadores	

Açoes	Corretivas	e	
preventivas	

Camili	 Avaliação	do	PDCA	 Ajuste	no	Fluxo	de	
Interfaces	

Petrick	

Apuração	do	
Cronograma	

Apuração	do	
Orçamento	

Rafaela	 Plano	de	
treinamento	 Treinamento	
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1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

A Torquete & Oliveira é uma empresa de sociedade limitada, cadastrada do 

regime tributário Simples Nacional, que atua no segmento comercial varejista e no 

momento se utiliza de loja física como canal de distribuição das mercadorias que 

fornece, nos ramos de papelaria e material para escritório. Está localizada na região 

sul de Curitiba,  no bairro Sítio Cercado. 

Como a situação econômica do mercado é de inflação de custos e de 

retração do consumo, e o mesmo ocorre com o setor papeleiro, a empresa 

manifestou necessidade de aumentar receitas para aumentar a rentabilidade (uma 

vez que, sendo o percentual de aumento dos custos superior ao percentual de 

aumento das receitas, o lucro é menor e, assim, retorno sobre o capital investido é 

menor) e não perder a liquidez que atualmente possui. Assim, não se trata de um 

problema financeiro, mas econômico: é preciso aumentar as receitas sem aumento 

de custos fixos, para que a empresa seja economicamente sustentável. 

Outro motivo que justifica um projeto de assessoria a essa empresa é a 

necessidade de a empresa adequar sua imagem pública ao seu posicionamento, 

que é comunicado confusamente ao consumidor e interfere em sua geração de 

receita. Segundo os proprietários, os consumidores percebem e dizem que a loja é a 

mais completa papelaria da redondeza, pela larga amplitude de mix; mas têm uma 

imagem de ela ser careira. Analisando a localização geográfica, a atmosfera da loja 

e outros compostos varejistas de marketing, seria preciso construir e publicar uma 

imagem da loja que fosse capaz de desfazer a falsa concepção de loja careira – 

pois, em uma região cuja maioria dos consumidores é de Classe C (segundo dados 

do IPUC), tal como é indispensável realmente ter preços atrativos a esse perfil de 

renda, é imprescindível ter uma imagem que sugestione preços baixos.  
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1.4. ABRANGÊNCIA 

 

Tendo em vista que a necessidade da empresa assessorada é aumentar 

receitas e que se trata de uma empresa comercial varejista, o escopo desse projeto 

contempla duas etapas: num primeiro momento, trata-se de analisar o 

posicionamento de mercado e a proposta de valor que a empresa tem para seus 

consumidores e avaliar se esses elementos estão em sintonia com as ferramentas 

de varejo de que ela se utiliza para atrair seu público-alvo e motiva-lo à compra. Isso 

para, no momento seguinte, definir as estratégias mais adequadas para revelar ao 

público-alvo uma imagem clara da proposta que a empresa tem para a satisfação de 

suas necessidades, de modo a garantir que a empresa tenha um aumento gradual e 

consistente das receitas, sustentado pela qualidade da experiência de compra de 

seus consumidores. 
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1.5. ORGANOGRAMA E FLUXO INTERFACE DA SITUAÇÃO ATUAL  
 

 

 
 
 

EQUIPE DE 
TRABALHO Gerente Geral 

Auxiliar 
Administrativo  

(1) 

Auxiliar 
Financeiro            

(1) 

Operador de 
caixa (2) 

Vendedores (3) 

Serviços Gerais 
(1) 

ESTRUTURA 
OPERACIONAL 
E PROCESSOS 

Gerente 

Compras 

Provisão de 
Estoque 

Relatório de 
Itens a Pedir 

Trocas e Devol. 
c/ Forneced. Abatimentos 

Comercial 

Novos Produtos 

Vendas E-mail 
Telefone 

Pós-venda 

SAC 

Pesquisa de 
Satisfação 

Financeiro 

Gestão de Caixa Fluxo de Caixa 

Decisões de 
Financiamento 

Contas a Pagar 
e a Receber 

Política 
Recebim. 

Política Pagam. 
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1.6. RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

O projeto utilizará dos seguintes recursos em suas fases de planejamento e 

desenvolvimento:   

I. Recursos humanos: 

• A equipe do projeto; 

• Professores, orientadores e especialistas 

• Os proprietários e funcionários da empresa assessorada; 

• Representantes comerciais de empresas fornecedoras; 

• Eventuais parceiros comerciais 

II. Recursos físicos: 

• Estrutura física da empresa para estudo e pesquisa in loco 

• Móveis e Equipamentos da empresa assessorada 

III. Recursos Tecnológicos 

• Software de gerenciamento de dados (da empresa assessorada) 

• Software de gerenciamento de Funil de Vendas (da empresa assessorada) 

• Uso de redes sociais na implementação das estratégias 

IV. Recursos Financeiros 

• Gastos com eventual pesquisa para definição de público-alvo 

• Gastos referentes a material para treinamento de colaboradores 

• Gastos com material gráfico para realização de pesquisa de satisfação. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
Conduzir um negócio pode não ser tão fácil quanto parece. Apesar da 

facilidade de acesso a inúmeras ferramentas de gestão disponíveis atualmente, seja 

na internet, em livros ou mesmo por cursos técnicos ou de graduação, há uma série 

de fatores que se interrelacionam continuamente no cenário da administração 

empresarial e que influenciam direta ou indiretamente o sucesso ou insucesso de 

um empreendimento. Sem analisar minuciosamente como esses fatores se 

conjugam e que cenário eles impõem à administração, as decisões tomadas pelos 

gestores podem não ser nada estratégicas, mas apenas palpites, já que não se 

pautam na situação real da empresa ou em uma análise de viabilidade desta ou 

aquela ação. Isso é o que justifica a necessidade de um projeto de assessoria 

empresarial: dar à empresa uma visão ampla do mercado em que ela está inserida, 

dos fatores que condicionam suas atividades mas, também, uma visão detalhada, 

pontual dos resultados que ela vem obtendo, um diagnóstico de sua situação 

econômico-financeira, de modo a poderem ser selecionadas alternativas de 

proteção, melhoria e crescimento da empresa. 

As justificativas para esse projeto dizem respeito à necessidade de aumentar 

as receitas de uma empresa do ramo de papelaria, a qual se encontra em 

confortável situação de liquidez, mas obtendo pequena rentabilidade com a atividade 

operacional. Trata-se, portanto, de analisar de que forma a empresa poderia 

aumentar as receitas sem aumentar custos fixos, isto é, como ela poderia aumentar 

sua margem e contribuição. 

Para chegar a essas alternativas, a equipe do projeto fez um estudo 

bastante detalhado de diversos fatores que influenciam o mercado varejista de 

papeleira. Num primeiro momento, o estudo consistiu no detalhamento de conceitos 

importantes ao varejo, tais como seu papel, sua classificação, seu planejamento e 

ferramentas diversas que fazem parte do dia-a-dia da administração (tais como 

estratégia de mix, extratégia de preços, de compras, segmento de mercado, etc). 

Após essa exposição de conceitos, fez-se uma análise econômica do comercio 

varejista, evidenciando a situação de retração de consumo interno em quase todos 

os ramos de atividade, isso para ter um paradigma com o qual comparar o 

desempenho do ramo de papelaria no Brasil e no Estado do Paraná. Posteriormente 
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a essa análise macroeconômica, seguiu-se um detalhamento dos fatores internos e 

externos que mais impactam o negócio de papelaria e material para escritório. 

Ainda como parte dessa análise do cenário, foi realizada uma pesquisa de 

satisfação, com uma amostra de oitenta clientes da papelaria, em que foram 

avaliados os principais elementos de seu composto de varejo atual. Depois de 

então, fez-se o detalhamento de como está estruturado o atual modelo de negócio, 

com foco especial na estratégia de amplitude de mix como estratégia de 

diferenciação da concorrência. E, por fim, uma bastante detalhada da situação 

econômico-financeira da empresa, uma apresentação e análise de seus indicadores 

de  desempenho. 

Com base nesse estudo, a equipe analisou e selecionou algumas 

alternativas comerciais a serem implementadas, e mostrou que a empresa precisa 

fazer uma alavancagem operacional para melhorar sua rentabilidade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

3.1. O COMÉRCIO VAREJISTA 

 

Uma vez que a empresa assessorada atua no ramo varejista, num primeiro 

momento se fará uma apresentação de conceitos relacionados a esse tipo de 

segmento comercial, a fim de fundamentar as sugestões de melhoria ou correção a 

serem implementadas na administração da loja. Depois de então, segue-se uma 

análise do cenário econômico nacional e de como ele impacta as atividades de 

papelaria e material para escritório no Brasil e no Paraná, com vistas a garantir que 

as alternativas de crescimento sugeridas sejam realistas, passíveis de serem 

implementadas pela empresa. 

 

3.1.1. Definição e Funções do Varejo 
 

Segundo Las Casas (2013, p. 6-7), há várias definições para o varejo, mas 

todas elas possuem um elemento em comum, que caracteriza essencialmente esse 

segmento de mercado: a comercialização de bens ou serviços a consumidores 

finais. No caso de comercialização de mercadorias, trata-se de uma atividade 

intermediária entre fábrica e consumidores; e, no caso de serviços, pode não haver 

esse intermédio, quando o próprio negócio varejista é o criador das soluções que 

comercializa. 

Várias são as funções que cabem a esse papel de intermediador do 

varejista, tais como selecionar um sortimento de itens dentre tudo o que os 

fornecedores ofertam, promover o produto junto aos potenciais consumidores; 

revender os produtos adquiridos; oferecer crédito para facilitar as aquisições dos 

produtos por parte dos consumidores; armazenar ou transportar com eficiência o 

produto, para que esteja disponível ao comprador no momento exato de sua 

necessidade; avaliar a qualidade dos produtos e filtrar a entrada de produtos no 

mercado, dentre outras. (LAS CASAS, 2013, p. 7).  

Além dessas características que definem tecnicamente o varejo, há também 

algumas características que definem a prática varejista brasileira, segundo o 

BNDES: o fato de absorver grande mão-de-obra com qualificação e remuneração 

inferiores ao setor industrial e por apresentar alta rotatividade de empregos; tem 
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altos picos de sazonalidade de demanda e necessidade de rápida rotatividade de 

estoques; é altamente impactado pelos níveis de emprego, pelo valor do salário 

mínimo, por alterações na massa salarial e pelo poder aquisitivo da moeda; é 

fortemente suscetível a políticas econômicas e a mudanças no cenário 

macroeconômico, sofrendo mudanças rápidas no volume de vendas. (BNDES, 1996) 

 

3.1.2. Classificação dos Estabelecimentos Varejistas 
 

Existem vários formatos de comércio direto ao consumidor, isto é, de 

atividade varejista. Segundo Las Casas, os mais comuns dentre eles são os 

seguintes: lojas de departamento, lojas independentes, lojas em cadeia, 

cooperativas, lojas especializadas, supermercados e varejos não lojistas (2013. p. 

14). E, conforme Beckman (et al, apud LAS CASAS, 2013. P. 15), um comércio 

varejista é classificado com base em várias características gerais. O quadro abaixo 

mostra as bases alternativas definidas pelo autor para se fazer essa classificação:  

 

Quadro 1. Bases Alternativas de Classificação de estabelecimentos varejistas 
 

1. Por propriedade do estabelecimento: 
A. Lojas independentes.  
B. Lojas em cadeias ou filiais.  
C. Lojas de propriedades de fabricantes.  
D. Cooperativas de consumidores.  
E. Estabelecimentos de propriedades de fazendeiros.  
F. Estabelecimentos de propriedade da empresa industrial.  
G. Lojas operadas pelo governo. (correios, eletricidade etc).  
H. Lojas de utilidade pública.  

 
2. Por tipo de negócio (mercadoria negociada)  

A. Lojas gerais:  
•  lojas de departamentos;  
•  lojas gerais;  
•  lojas de variedades.  

B. Lojas de uma única mercadoria (móveis, confecções).  
C. Lojas especializadas (carnes, lingeries, tapetes).  

 
3. Por tamanho do estabelecimento  

A. Por número de empregados.  
B. Por volume de vendas anuais.  

 
4. Pelo grau de integração vertical  

A. Não integrada (funções varejistas somente).  
B. Integrada com funções atacadistas.  
C. Integrada com fabricação ou outra  

forma de criação de utilidades  
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5. Por tipo de relação com outras organizações  

A. Não afiliada  
B. Voluntariamente afiliada com outros  

varejistas:  
•  Cadeia formada por atacadistas;  
•  Cadeia formada por varejistas independentes;  
•  Franquias  

 
6. Por método de contato do consumidor  

A. Lojista  
B. Marketing direto:  

•  Venda por catálogo;  
•  Anúncios regulares em mídias;  
•  Afiliações em clubes de compras;  

 
7. Por tipo de localização  

A. Urbana:  
•  Comércio central;  
•  Distrito comercial secundário  
•  Localização de bairro;  
•  Shopping centers;  
•  Mercado publico  

B. Cidade pequena:  
•  Centro;  
•  Bairros.  

C. Lojas rurais  
D. Stands à beira de estrada 

 
8. Por tipo de serviços prestados;  

A. Serviços completos.  
B. Serviços limitados.  
C. Autosserviço.  

 
9. Por forma legal de organização  

A. Individual.  
B. Sociedade  
C. Empresa de capital limitado.  
D. Sociedades anônimas.  
E. Tipos especiais de organizações  

•  Por organização administrativa ou técnica operacional. 
a. Indiferenciada. 
b. Departamentalizada. 
 

Fonte: BECKMAN et al. (Apud LAS CASAS, 2013). 

 

A combinação de várias dessas características determina o tipo de varejo 

em que o estabelecimento se enquadra. O tipo mais comum de estabelecimento 

varejista no Brasil é o de lojas especializadas, que são aquelas formadas por varejos 

de propriedade independente e que oferecem aos consumidores uma linha única de 

produtos ou linha de produtos muito semelhantes (LAS CASAS, 2013 p. 18) – como, 

por exemplo, joalherias, loja de brinquedos, cosméticos, etc.  
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3.1.3. Administração de Varejo 
 

Segundo Saiani (2004, p. 31-32), há alguns anos, quando se pensava no 

que era necessário para ser empresário do segmento varejista, para montar uma 

loja e ter sucesso com ela, dizia-se que era preciso ter tino comercial, isto é, 

entender as variáveis que compõem o funcionamento e o desenvolvimento de uma 

loja. Mas no século XXI, percebe-se que, além das dificuldades normais, tais como a 

lida com a concorrência, a seleção correta do mix, uma boa gestão de caixa, dentre 

outras atividades próprias da rotina de varejo, o dono ou administrador de varejo 

precisa conhecer e dominar ferramentas mais modernas e ousadas da 

administração empresarial, de modo a cumprir bem as funções de planejar, 

organizar, liderar e controlar seu negócio e atingir crescimento real. Assim, 

independentemente da atividade varejista ou do modelo de negócio, já não basta 

tino comercial, é preciso no mínimo desenvolver um nível de competência técnica e 

de habilidades pessoais acima da média, de modo a saber o que fazer, como fazer, 

quando avançar ou retroceder, a quem contratar, como motivar, que tecnologias 

utilizar, dentre outras habilidades, a fim de criar diferenciais competitivos ao negócio 

que não o deixem ser engolido pelos gigantes do mercado, que há vários anos já se 

valem dessas ferramentas. 

O ambiente em que os negócios se inserem se compõe de uma série de 

variáveis, algumas controláveis pela administração da empresa, outras não. Como 

afirma Gitman (et al., 2010, p. 7) “As empresas não operam no vazio, mas em um 

ambiente dinâmico que exerce uma influência direta na maneira como operam e na 

possibilidade de que atingirão seus objetivos”. Em outros termos, o sucesso de um 

negócio é influenciado por uma série de fatores externos e internos, os quais criam 

tanto desafios quanto oportunidades à empresa. Tais fatores exigem dos 

administradores constante foco e atualização de conhecimentos, para que saibam 

adaptar seus negócios às exigências que lhes são impostas, de modo a alcançar o 

sucesso em suas operações, afirma o autor. 

Nas subdivisões que se seguem, os principais fatores internos de um 

negócio varejistas serão apresentados. Os fatores externos serão abordados em 

novo capítulo. 
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3.1.3.1. Atmosfera de Varejo e Comportamento do Consumidor 

 

Um dos principais elementos da administração de varejo diz respeito à 

atmosfera da loja e da forma como ela impacta o comportamento do consumidor. 

Conforme Levy e Weitz (2000, p. 489) “a atmosfera refere-se ao design de um 

ambiente por meio de comunicações visuais, iluminação, cores, música e aromas 

para estimular as respostas de percepção e emocionais dos clientes e, ao final, 

afetar seu comportamento de compra”. Além disso, como ressaltam Donovan e 

Rossiter (1994, p. 291), “o prazer induzido pelo ambiente de loja parece ser uma 

causa importante para que os consumidores fiquem mais tempo na loja e gastem 

mais dinheiro do que o pretendido”.  

A função estratégica que a atmosfera da loja tem de influenciar o 

comportamento de compra dos consumidores é comprovado pelo que afirma Baker 

(et al. 2002), com base em pesquisas realizadas sobre ambientes de loja: vários 

elementos do ambiente, analisados isoladamente, afetam as respostas dos 

consumidores, tanto positiva quanto negativamente, tais como música, cores, olfato, 

dentre outros; o ambiente e a atratividade física da loja afetam a decisão de escolha 

da loja em que os consumidores realizarão a compra; e, por fim, constataram que 

ambientes de loja provocam reações afetivas nos consumidores. 

Turley e Chebat (2002, p. 127, tradução nossa) destacam que o ambiente do 

varejo pode ser dividido em cinco categorias: 

 
1. Exterior: o tamanho e forma da loja, a fachada, estacionamento e 

vizinhança. 
2. Interior Geral: inclui iluminação, música, cores, odores, temperatura e 

limpeza. 
3. Interior / Mobilidade: pessoas e corredores, móveis e disposição dos 

check-outs. 
4. Decoração e material de ponto de venda: inclui displays de ponto de 

venda, sinalização, displays de produtos e quiosques. 
5. Fatores Humanos: características dos funcionários, uniformes, 

densidade e loja. 
 

Com base no que declaram os autores citados, pode-se afirmar que o 

composto ambiental gerado pela definição de boas estratégias em cada uma dessas 

categorias podem exercer grande influência sobre a percepção que o consumidor 

têm da empresa, seja gerando expectativas que motivem ou desmotivem o 

comportamento de compra, seja formando opiniões por força da experiência de 
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consumo no ambiente criado pela loja.  

Com efeito, segundo Limeira (2008, p. 7) falar de comportamento do 

consumidor é falar de “um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a 

determinados estímulos, os quais decorrem de fatores pessoais, ambientais, 

situacionais e de marketing” (LIMEIRA, 2008, p. 8); e, com base nisso, pode-se 

afirmar que ambiente de loja e comportamento de consumo são variáveis que 

precisam ser estudadas e planejadas em conjunto pelo administrador de varejo, já 

que a intenção de compra é, de certo modo, o efeito natural de uma atmosfera de 

varejo que tenha sido planejada para provocar forte apelo de consumo. 

Antes de falar propriamente do perfil dos consumidores e dos fatores que 

afetam seu comportamento de compra, vale destacar o papel dos recursos humanos 

na composição do ambiente de varejo. Com base no que afirma Saini (2004, p. 78), 

“o componente gente é o mais importante de um negocio de varejo”, e disso os 

lojistas têm se convencido a cada dia mais. Não são apenas um recurso ao lado de 

outros, ou simplesmente colaboradores, são as peças mais importantes de qualquer 

estratégia de varejo, já que serão eles a ter o contato com o consumidor e a 

implementar todo o plano de ação estabelecido. Se falharem, se não forem 

suficientemente instruídos tecnicamente, se não forem treinados, se não estiverem 

motivados, se não forem devidamente recompensados, todo investimento em outras 

estratégias de ambiente ou de marketing em geral podem se tornar nulas. 

Como diz Saini (2004, p. 44-45), empresas com pessoas maravilhosas mas 

que não trabalham integradas não são produtivas, criativas nem evoluem como 

poderiam. E isso traz à tona uma necessidade primária à qual os empresários 

precisam estar atentos quando o assunto é contratar colaboradores: é preciso 

procurar os melhores funcionários, mantê-los na empresa e lidera-los, porque estes 

é que se esforçarão ao máximo para que a empresa tenha sucesso – pois, sabendo 

que estão ali por serem os melhores, saberão que se a empresa obtiver sucesso, 

também eles o terão. Muitos empresários, ao contrário disso, calculam o valor dos 

salários que pagam com base na quantidade de vendas realizadas, mas isso 

constrói um círculo vicioso: se as vendas são baixas, reduzem os salários, e isso faz 

as vendas caiam ainda mais, pela desmotivação causada no colaborador. É preciso 

fazer diferente, e bem o oposto disso, diz Saini (2004): 
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Comece a procurar gente maravilhosa. Contrate, confirme que elas são 
maravilhosas. Então, pague maravilhosamente. O efeito é inesperado. Só 
não tente conseguir uma equipe maravilhosa apenas pagando bem. Não vai 
ser isso que vai fazer as pessoas ficarem. Quem estiver interessado apenas 
em dinheiro virá. Mas se o ambiente não for proporcionalmente atraente, 
seu dinheiro vai apensas servir para que as pessoas façam um pé-de-meia 
e se vão. 

 

Por isso, é preciso dedicar tempo a procurar os colaboradores com o perfil certo, e 

sempre ter em mente o perfil que se está procurando, precisamente para saber que 

está diante da pessoa certa quando a encontrar, afirma o autor (p. 76). É preciso 

considerar cada nova vaga como sendo um novo investimento a ser feito: deve-se 

procurar bastante, e contratar apenas quando tiver a certeza de ter encontrado o 

melhor, mesmo porque, “Ao contrario do que pensamos,  quase sempre o mau 

funcionário custa mais caro que o bom” (SAINI, 2004, p. 77). 

Além de contratar bem, é preciso treinar e acompanhar os colaboradores, de 

modo a garantir que estejam motivados, que sabiam o que precisam fazer e como 

se espera que o trabalho seja feito. A cultura da comunicação clara e do feedback, 

seja positivo ou corretivo, garantirão que a equipe mantenha o foco esperado e 

tenha maior produtividade. Aliás, afirma o autor (p. 81), “a forma mais eficaz de se 

treinar as pessoas na empresa é o acompanhamento. (...) Se você acompanhar seu 

pessoal, vai garantir muitas coisas boas no dia-a-dia”.  

A adoção de todas essas medidas na administração dos recursos humanos 

certamente é capaz de garantir que os colaboradores sejam peças-chave no 

ambiente de varejo, impactando forte e positivamente a decisão de compra por parte 

do consumidor. 

Em se falando de ter maior poder de influência sobre o comportamento de 

consumo, é preciso saber identificar os diferentes tipos de consumidor envolvidos no 

processo de compra, de modo a adequar o atendimento ao tipo e perfil correto de 

consumidor. No quadro abaixo, Limeira nos apresenta uma classificação: 

 

QUADRO 2 – Tipos e Perfis de Consumidor 
 
 

TIPOS DE CONSUMIDOR PERFIS DE CONSUMIDOR 
Usuário Usufruir dos benefícios dos produtos 

Comprador Efetuar a compra 

Formador de opinião / Influenciador  Exercer influência sobre o comprador ou usuário 

Decisor Decide, sem usar o produto comprado 
Fonte: LIMEIRA (2008, p. 7). Adaptação nossa. 
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Conforme a autora (2008, p. 8), os fatores pessoais que influenciam o 

comportamento do consumidor são conjuntos de estados fisiológicos e psicológicos, 

traços de personalidade, características pessoais, emoções, percepções, crenças, 

experiências, idade, renda, estados de privação ou carência, etc. Sempre que uma 

estratégia de venda aborda algum desses fatores, sendo focalizada em transmitir 

uma mensagem a eles, há grande chance de o resultado ser o consumo, isto é, a 

compra do produto ou serviço. Por exemplo, se o estado fisiológico é de fome, e 

você passa em frente a uma panificadora e sente aquele cheiro de pão saindo do 

forno, o estímulo é tão forte que o consumidor dificilmente resiste à tentação de 

entrar e comprar, ainda que saia dali sem o pão, mas acaba comprando algum 

alimento. 

O segundo conjunto de fatores, conforme Limeira (2008, p. 8), diz respeito a 

elementos culturais, sociais, econômicos, políticos e legais, moralidades e valores 

compartilhados, opiniões de pessoas próximas, mensagens ouvidas por veículos de 

comunicação, tendências tecnológicas, estímulos externos à sua consciência, mas 

que influenciam diretamente sua percepção. Isso explica, por exemplo, porque para 

o brasileiro é mais importante o preço da carne bovina que o preço dos pescados: 

após o arroz e o feijão, é da cultura alimentícia do país a preferência pela carne 

bovina em comparação à carne de peixes, diferentemente do que ocorre em países 

de cultura pesqueira, onde não só os pratos como também a economia gira em torno 

da pesca. 

O terceiro grupo de fatores consiste nos situacionais, que são aqueles que 

interferem momentaneamente no comportamento de consumo, como a 

disponibilidade de tempo, o ambiente físico da loja no ato da compra (LIMEIRA, 

2008, p. 8). Por exemplo, a necessidade imposta por fatores meteorológicos de 

comprar um guarda-chuva para sair de uma loja, caso comece a chover assim que 

você termina a compra e precisa ir logo para casa.  

O último dos fatores descritos por Limeira é o dos elementos de marketing, 

que são aqueles que estão sob o poder de planejamento e controle por parte da 

empresa, seus esforços para definir produto, preço, distribuição, promoção e que 

visam a provocar respostas no comportamento do consumidor, tais como a compra, 

a preferência pela loja, satisfação, a indicação a outros e a fidelidade do comprador. 
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3.1.3.2. Planejamento Estratégico de Varejo 

 

Como diz Parente (2000, p. 51), “As atividades de planejamento são 

essenciais à sobrevivência de qualquer empresa. O planejamento serve para 

antecipar e organizar as atividades para alcançar um objetivo”. Nesse sentido, 

planejar a estratégia empresarial seria a “determinação de objetivos de longo prazo, 

a definição de diretrizes estratégicas e o planejamento tático envolvendo as 

atividades de marketing no curto prazo” (PARENTE, 2000, p. 51).  

Em uma empresa de varejo, afirma Parente (2000, p. 51), o planejamento 

estratégico passa por várias etapas, iniciando com a definição da missão e da visão 

da empresa, depois de então, fazendo uma análise interna dos pontos fortes e 

fracos da empresa, bem como uma análise externa que identifique quais as 

ameaças e oportunidades (mais conhecida como análise SWOT). A análise cruzada 

das oportunidades e ameaças externas com os pontos fortes e fracos internos, 

associada à missão da empresa, permite dar o passo seguinte na elaboração do 

projeto, que consiste em definir o mercado de atuação e definir o posicionamento 

estratégico da empresa, que demarca a forma como ela se diferenciará da 

concorrência para atender aos segmentos de mercado que escolheu. Após essa 

fase, faz-se o detalhamento estratégico e o plano de ação por meio do quão as 

estratégias serão implementadas.  

Com exceção dos casos em que a estratégia da empresa seja de 

desinvestimento, não há como falar em atingir objetivos estratégicos relacionados ao 

crescimento da empresa sem falar de estratégias de marketing, que utilizam as 

informações que a empresa possui sobre seu público-alvo e seus clientes a fim de 

criar a melhor proposta de valor para eles, e, por consequência, obter sua 

cooperação, seu engajamento, sua adesão à marca, ao produto, ao serviço, etc. – 

ou seja, levando a empresa a atingir seus objetivos. 

No que diz respeito propriamente ao planejamento estratégico de marketing, 

Limeira apresenta seis estratégias utilizadas para criar valor ao público-alvo e às 

demais partes interessadas (2008, p. 19):  

1. Definição de público-alvo: pois cada tipo de público exige uma estratégia de 

marketing distinta; 

2. O posicionamento da empresa: a seleção de um conjunto de qualidades 

tangíveis e intangíveis para serem associadas à marca, à empresa, de modo 
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a diferencia-la da concorrência, criando preferencia e fidelidade por parte do 

consumidor; 

3. Estratégia de produto: características e benefícios do mix ofertado, design, 

cor, tamanho, peso, espessura, qualidade e embalagem, exposição, etc. 

4. Estratégia de preço: o preço a ser pago pelo consumidor, descontos, crédito e 

prazo de pagamento. 

5. Estratégia de promoção: a comunicação e promoção de marketing, tais como 

propaganda, promoções, ofertas, serviços de atendimento, telemarketing, 

televendas, website, marketing direto, etc. 

6. Estratégia de distribuição: canais de venda de que a loja se utilizará para a 

oferta dos produtos ou serviços (e-commerce, loja física, catálogo, etc), 

número e qualificação dos vendedores, dentre outros. 

Embora o uso conjunto de todas elas proporcione melhores resultados, em 

geral, duas estratégias são as mais utilizadas pelas empresas varejistas: a de preço 

e a de produto. Segundo Parente, a estratégia de preços tem várias táticas 

possíveis, e muitas delas não são excludentes entre si, podendo e devendo ser 

combinadas, de modo a tornar a proposta geral de preços mais atrativa. (2000, p. 

172). As táticas de preços listadas por Parente (2000, pp. 173-175) são:  

•  preço alto-baixo (quando a empresa oferece descontos em certos produtos 

anunciados e depois retorna ao preço normal), 

•  preço baixo todo dia (quando a empresa não altera preços em função de 

promoções, mantendo-os baixos permanentemente);  

•  alinhamento de preços (quando a loja adota vários níveis de preços conforme 

os diversos níveis de qualidade dos produtos); 

•  preço único (quando nenhum desconto é dado, independentemente da forma 

de compra ou prazo de pagamento, ou tipo de cliente); 

•  preço flexível (o preço é negociado entre vendedor e comprador); 

•  preço variável (quando os custos variam constantemente, exigindo 

atualização do preço); 

•  preço costumeiro (preços no mesmo patamar por longo tempo); 

•  preço múltiplo (usado por varejistas que negociam preços diferentes para 

diferentes quantidades de itens comprados); 

•  preço de pacote (preço diferenciado com desconto quando o cliente leva um 

composto maior de itens);  
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•  preços psicológicos (não usar números redondos para precificar os itens);  

•  preço líder (quando se faz um preço muito baixo em um produto líder de 

mercado, para atrair fluxo de clientes à loja);  

•  preço de referência (mostrar o preço baixo anunciado junto ao seu próprio 

preço normal, para o consumidor perceber a diferença);  

•  cobrir preço da concorrência; por fim, preços de marca própria (em torno dos 

quais não há concorrência). 

Todas essas estratégias são utilizadas no varejo brasileiro, dependendo do 

porte do varejista e do objetivo a ser atingido por cada estratégia comercial. A mais 

utilizada, no entanto, é a de preço alto-baixo, certamente uma herança do período 

inflacionário, em que os lojistas adotavam essa tática, já que os preços subiam 

rapidamente, e a proposta de anunciar preços sem o reajuste da inflação se tornava 

atrativa ao consumidor, afirma o autor (PARENTE, 2000, p. 175). 

Quanto às estratégias de produtos adotadas no comércio varejista, segundo 

Parente (2000, p. 190), “’A amplitude’ e a ‘profundidade’ são duas dimensões 

consideradas quando os varejistas estão definindo seu posicionamento 

mercadológico e suas estratégias de variedade”. A amplitude se refere ao número 

de categorias, subcategorias e segmentos de produtos que a loja oferta; ao passo 

que a profundidade está relacionada à quantidade de marcas e de itens dentro de 

determinada categoria ou subcategoria. (PARENTE, 2000, p. 190) 

Também em torno da estratégia de variedade é possível combinar 

estratégias, formando quatro tipos de táticas, e aplica-las a cada categoria ou 

subcategoria. 

 

Quadro 3 – Quatro Estratégias de Variedade 
 

 

 
 
 

 

                                                     Fonte: (PARENTE, 2000, p. 190) 
 

 

Estratégia B Estratégia D 

Estratégia A Estratégia C 
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(número de itens dentro de 

cada categoria ou segmento) 
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(número de categorias, 

subcategorias ou 
segmentos) 
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Conforme Parente (2000, pp. 190-192), são estas as quatro estratégias de 

variedade que podem ser adotadas pelos estabelecimentos varejistas: 

I) Estratégia A: amplitude estreita e profundidade pequena. É a estratégia que 

oferece a seleção de produtos mais compacta em categorias e itens. 

II) Estratégia B: amplitude estreita e profundidade grande. É a estratégia mais 

utilizada por lojas especializadas, são lojas que oferecem poucas categorias, 

mas oferecem extensa variedade em cada categoria vendida.  

III) Estratégia C: amplitude larga e profundidade pequena. Esse tipo de loja tem o 

foco em atender a maior parte das necessidades dos clientes, mantendo 

estoque de quase tudo em seu ramo de negócio. Oferecem poucas opções 

em quase todas as categorias.  

IV) Estratégia D: amplitude larga e profundidade grande. É o caso dos grandes 

varejistas, como os hipermercados, em que o consumidor encontra 

praticamente todas as categorias e com vasta gama de opções. 

 

3.1.3.3. Segmentação de Mercado 

 

Outra importante estratégia que a empresa varejista pode adotar para 

aproveitar melhor as oportunidades de negócio em seu ramo de atuação é a 

segmentação de mercado. Segundo Kotler (2000, pp. 274-275) essas seriam as 

estratégias se segmentação possíveis:  

I) Concentração em segmento único (escolher um segmento dentro de uma 

linha de produtos. Por exemplo: dentro da categoria “escritório”, trabalhar 

apenas com a subcategoria “móveis para para escritório”, e dentro dessa 

subcategoria, fornecer apenas o segmento “escrivaninhas”). 

II) Especialização seletiva (poucas linhas de produtos direcionadas a diferentes 

segmentos. Como uma papelaria que também forneça livros didáticos).  

III) Especialização de linha de produto (concentrar em uma única linha de 

produtos, tais como confeitarias de bolos artísticos) 

IV) Especialização no mercado (atender várias necessidades de um único 

segmento de consumidores. Como as lojas de artigos médico-hospitalares, 

que atendem somente hospitais, clínicas, e órgãos da saúde pública). 
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V) Cobertura total do mercado (atender com várias linhas a maior parte das 

necessidades da maioria dos segmentos de consumidores). 

 

3.1.3.4. Segmentação de Clientes 

 

Segmentar clientes é agrupar consumidores que tenham características 

homogêneas, sobretudo quanto a seus desejos e suas necessidades de consumo. 

As principais formas de agrupar clientes são a segmentação por região geográfica, 

por perfil demográfico e por perfil psicográfico (LAS CASAS, p. 88).  

Na segmentação  geográfica o que está em jogo é se a empresa vai atender 

o mercado nacional, estadual ou se restringirá seu foco na cidade ou bairro em que 

a empresa está localizada. Como diferentes regiões têm diferentes valores, 

comportamentos e características, é preciso levar em conta esses elementos ao 

planejar a proposta de valor a ser oferecida. (LAS CASAS, idem). 

Segundo Las Casas (2013, p. 89), a segmentação demográfica consiste em 

agrupar indivíduos por renda, idade, sexo, religião, etc. E com base nas 

necessidades desses grupos será feita a seleção de mix, com produtos que apelem 

para suas características. Assim, se uma empresa localizada em região de periferia 

e tem como público-alvo consumidores de baixa renda, isso norteará as estratégias 

a serem tomadas para criar apelo a estes consumidores. 

Por fim, ainda segundo o mesmo autor, segmentação psicográfica seria 

aquela em que o agrupamento é feito com base no perfil psicológico dos 

consumidores, tais como personalidade, autoconceito, percepção, etc. Desde modo, 

uma empresa que adota como público-alvo jovens que sejam fãs de Rock’n Roll, 

terá de optar por uma atmosfera que levará esse público a se sentir acolhido e 

cortejado para a loja, e certamente se tornará referência para o grupo, já que a 

valorização do perfil psicológico é um forte influenciador da fidelização de consumo.   

 

3.1.3.5. Estratégia de Merchandising 

 

Segundo Blessa (2005, p. 18), “Merchandising é qualquer técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto-de-venda que proporcione informação, melhor 

visibilidade a produtos, marcas e serviços, com o propósito de motivar e influenciar 

as decisões de compra dos consumidores”. Las Casas (2013, p. 249) por sua vez, 
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citando a Associação Americana de Marketing, diz que merchandising “é a operação 

de planejamento necessária para por no mercado o produto certo, no lugar certo, no 

tempo certo, em quantidades certas, a preço certo”. Ou seja, trata-se de uma 

atividade ampla, que engloba estratégias em diversos aspectos: produto, gestão de 

marca, comunicação, motivação, comportamento de consumo, dentre outros.  

Para Las Casas, estratégias de merchandising são vários modos de 

comunicação que devem ser associados a instrumentos de comunicação mais 

tradicionais, como propaganda e publicidade, para criar um ciclo de sinergia entre 

todas as atividades de comunicação da empresa (2013, pp. 249). Mais que isso, os 

benefícios merchandising são o aumento das vendas dos produtos, o destaque dos 

produtos, a criação de atmosfera favorável à compra e à satisfação em comprar, 

desta que de marcas, fidelização de clientes, aumento do giro dos estoques, 

incitação da compra por impulso.  

Blessa (2005, p.113) descreve uma séria de estratégias de merchandising 

capazes de estimular a intenção e o comportamento de compra no ponto de venda: 

wobblers ou “orelhas” para encaixe em gôndolas; caixas para panfletos “take one”; 

sinalização de vitrine ou de entrada da loja; splash ou cartazes de promoção; papel 

para forração para gondolas ou ilhas de produtos; móbiles de marcas 

comercializadas; infláveis; faixas de Gôndola ou testeiras de gôndolas; etiquetas de 

preço; cupons de descontos, ofertas ou promoções aos clientes; banners; 

bandeirolas; balcão para demonstração; displays de áudio e vídeo;  adesivos com 

mensagens promocionais, destaque de mercadorias, dentre outros. 

Não existe uma regra sobre quais desses instrumentos são os mais 

eficazes, sem que isso esteja relacionado ao tipo de negócio, à classe social 

atendida, ao posicionamento que a empresa quer comunicar, etc. Os melhores 

instrumentos e a melhor forma de utiliza-los depende de cada tipo de negócio e de 

qual é a imagem que a empresa pretende passar aos consumidores. Pois, como diz 

Las Casas, a imagem que os consumidores têm de uma loja é fortemente 

influenciada pelo destaque  dos produtos que são alocados em exposição (2013, p. 

270). Ou seja, se a vitrine de uma loja, ou os produtos expostos à frente são 

produtos femininos, consumidores que circulam pela frente da loja serão levados a 

pensar que a empresa está voltada ao público feminino. Igualmente, se uma 

empresa quer comunicar a imagem de varejo popular, não deve colocar em 

exposição nas vitrines ou em posição de destaque na loja produtos cujo valor 
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agregado seja alto. Se, no entanto, a estratégia da empresa for a de vender 

produtos com maior retorno financeiro, e esses produtos forem os mais caros, ela 

deve expor ao máximo esses itens, sabendo que levará o cliente a formar uma 

imagem de que a empresa tem mix sofisticado ou preços caros. 

 
3.1.3.6. Estratégia de Localização  

 

Sem dúvida, a localização de um estabelecimento varejista é um dos 

elementos mais importantes do composto de varejo. Segundo Las Casas, devem 

estar localizados em regiões em que os consumidores estão, sendo esse detalhe de 

tal importância que é capaz de determinar o sucesso ou o insucesso de um negócio 

(2013, p. 79). E isso engloba não apenas a escolha do ponto comercial em si, mas 

também leva em conta a estratégia da empresa a médio e longo prazo – por 

exemplo, se o local comporta ampliação da estrutura caso o negócio cresça, se 

pretende manter a estrutura menor e aumentar sua participação de mercado abrindo 

novos pontos em diferentes locais, etc. (LAS CASAS, 2013, pp. 80-81)  

A principal razão de a localização ser um fator determinante do sucesso  ou 

insucesso da empresa é o fato de que os consumidores procuram conveniência de 

tempo e lugar, querem percorrer menos espaço e gastar menos tempo para 

encontrar o que procuram, muitas vezes se dispondo até mesmo a pagar um pouco 

mais por isso. Assim, a mera desocupação de um ponto comercial ou o preço baixo 

do aluguel não podem ser fatores motivadores da escolha de um ponto, pelo 

contrário, vale lembrar que boas localizações geralmente são caras e raramente 

estão desocupadas. Como diz Fifer (2012), há custos que são estratégicos, no 

sentido de que são indispensáveis à realização dos objetivos estratégicos da 

empresa; e uma excelente localização é um desses custos. 

 

3.1.3.7. Estratégia de Compras  

 

Para alguns autores, aqui está o segredo para ter ou não retorno com um 

varejo. Se a compra é bem feita, ela garante a venda, o lucro e bons níveis de 

rentabilidade. Nesse sentido, segundo Grazziotin (2002), algumas dicas são 

importantes de se levar em conta ao comprar produtos destinados à venda no 

varejo: não deixar faltar produtos que têm tendência de faltar, porque se faltam é 
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porque são os que mais atraem consumidores, e aqueles que, portanto, se justificam 

como merecedores de compra em profundidade. Além de não sempre oferecer itens 

com grande demanda, o varejo jamais pode comprar algo cuja venda seja duvidosa, 

porque é isso que vai sobrar. E de nada adianta pensar que se vai conseguir liquidar 

as sobras, mesmo em liquidação, pois só sai aquilo que as pessoas já costumam 

compram. (GRAZZIOTIN, 2002, pp. 125-144). Assim, continua o autor, é preciso 

racionalizar a compra de qualquer item, entendendo que produtos habituais serão 

habitualmente procurados. 

Outros dados importantes a se levar em conta por aqueles que compram a 

mercadoria a ser vendida no varejo, segundo Grazziotin, são: item algum pode dar 

margem de contribuição negativa, e é sempre melhor ter baixos custos de compra 

preferindo ter margem alta na venda do que altos custos de fornecedores, mas 

margem baixa – pois isso aumenta o volume de vendas e os custos oriundos desse 

aumento, não o retorno. Além disso, ter poucas opções dentre das categorias agiliza 

a decisão do consumidor, o que é economia de tempo para quem atende 

(GRAZZIOTIN, 2002, 157-167). 

O autor lembra ainda uma classificação dos produtos que é bastante 

relevante para o gerenciamento a seleção do mix e a gestão de compras:  

•  Permanentes (vendem o ano inteiro, muito ou pouco, e permitem grande 

variedade) 

•  Sazonais (são picos de vendas, mas esporádicas)  

•  Moda (está vendendo agora, no momento presente) 

•  Principais (carros chefe de venda, que não podem faltar) 

•  Complementares (não vendem em grande quantidade, mas saem sempre que 

outro produto relacionado é vendido) 

•  Exclusivos (ninguém mais trabalha: permitem alta margem) 

•  Alta Margem (sempre terá rotação menor) 

•  Baixa Margem (alta rotatividade e forte concorrência: commodities) 

Vale destacar que o mix deve ser definido sempre com base nos objetivos 

estratégicos da empresa, os quais levam em conta as necessidades e a demanda 

do público-alvo escolhido, mas também as expectativas de retorno da empresa. 

Há também outra classificação dos produtos apresentada por Grazziotin 

(2002, pp. 157-176), que é determinante da estratégia de compra, por ajudar a 

definir as cotas de cada produto ofertado: 
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•  Produtos Interrogação: são novidade no mercado ou na loja. Com estes se deve 

usar estratégia de laboratório: fazer testes, e em lugar visível da loja. Ou seja, 

esses itens são novidade, e devem esta sempre em destaque, mas devem 

representar pequeno valor dentro da programação de compras. 

•  Produtos Estrela: são os que estão brilhando no momento, mas que exigem 

atenção, a demanda pode acabar abruptamente (caso se torne permanente, 

torna-se caixa registradora). 

I. Produtos Caixa Registradora: são os responsáveis pela maior parcela das 

vendas, representando os 20% de itens que responderão por 80% do 

faturamento, conforme classificação ABC. Nesses itens é preciso cuidar da 

margem, para não sufocar a empresa com altas vendas e pouco retorno. E 

são os itens com maior necessidade de acompanhamento de rotatividade e 

não podem faltar. 

II. Produtos Problema: aqueles que ninguém quer mais, que precisam 

urgentemente de boa exposição e liquidação. 

III. Produtos Locomotiva: é preciso ter, pois servem de motivo para o cliente 

comprar outros itens. Ex.: Papel sulfite em papelaria. São as linhas 

commodities, que dão baixo retorno. Não tenha profundidade, porque a 

margem nunca vai comportar o investimento.  
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3.2. ANÁLISE ECONÔMICA DO COMÉRCIO VAREJISTA  

 
3.2.1. Classificação do Varejo em Grupos de Atividades  
 

A Pesquisa Anual do Comércio (PAC), realizada pelo IBGE a fim de analisar 

o desempenho do comércio varejista nacional, faz uma divisão do varejo em duas 

categorias, chamadas “varejo ampliado” e “varejo restrito”. O varejo ampliado 

comporta dez atividades comercias varejistas: combustíveis e lubrificantes; 

hipermercados; supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; tecidos, 

vestuário e calçados; móveis e eletrodomésticos; artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; livros, jornais, revistas e papelaria; 

equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação; artigos de uso 

pessoal e doméstico; veículos, motocicletas, partes e peças; material de construção. 

Já o varejo restrito é assim chamado por não contabilizar os números dos dois 

últimos grupos varejistas: o grupo de veículos, motocicletas, partes e peças, e o 

grupo de materiais para construção. Tal distinção das atividades em grupos será 

utilizada nas seções seguintes, para a apresentação dos dados históricos sobre o 

desempenho do varejo. 

 

3.2.2. Desempenho Histórico do Comércio Varejista Nacional 
 

Desde a implantação do Plano Real, em 1994, o Brasil deu passos 

importantes para o amadurecimento de sua economia, iniciando um processo 

consistente de crescimento, sobretudo do mercado de consumo interno. Isso foi 

possível não apenas pela estabilização da moeda, mediante o controle dos elevados 

índices de inflação que assolavam o país, mas também pela adoção de políticas 

macroeconômicas que criaram um cenário favorável ao setor privado e, com os 

devidos ajustes ao longo dos anos, alavancaram um desenvolvimento econômico 

mais amplo.  

Como afirma Lacerda (et al. 2013, p. 210), imediatamente após a 

implantação da nova moeda em 1994, o PIB – principal índice utilizado para medir o 

desenvolvimento econômico de um Estado – cresceu 5,6%, registrando 7% de 

crescimento real no setor industrial, 7,6% no setor agropecuário e 4% no setor de 

serviços. E, mais que isso, como a queda da inflação exerceu forte impacto sobre o 
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poder de compra da moeda, o aumento da massa salarial e dos níveis de emprego 

levaram o consumo interno a níveis extraordinários de crescimento.  

Com efeito, analisando os dados do IBGE sobre o consumo das famílias no 

período imediatamente posterior à implantação do plano, pode-se notar que entre 

1994 e 1995 o comércio interno registrou crescimento de 111%; e, ademais, que 

houve contínuo crescimento nos anos posteriores, sobretudo com as medidas de 

expansão de políticas sociais adotadas pelo governo Lula: 

 

 
Gráfico 1 – Despesas de Consumo das Famílias 1947-2012 (INPC). Fonte: IBGE 

 

Segundo o BNDES, de 1983 a 1994, com o mercado sofrendo recessão e 

assombrado pela inflação, por incertezas políticas e por sucessivas tentativas 

frustradas de estabilização, a demanda registrou fortes quedas e as vendas do 

varejo brasileiro caíram expressivamente (BNDES, 1996). E o volume de vendas 

continuou em declínio até os primeiros meses de 1994, quando a estabilização 

econômica trazida pelo controle da inflação e pelo aumento do poder aquisitivo da 

moeda elevaram o consumo, principalmente de alimentos, sobretudo das famílias de 

baixa renda: “em 1994, em relação ao ano anterior, houve crescimento real de 

17,05% das vendas do varejo (excluindo o segmento de veículos)” (BNDES, 1996).  

Conforme o mesmo relatório, com o aumento da demanda superior ao da 

oferta, os preços voltaram a subir em 1995 e o governo temeu o risco de uma 

inflação de demanda, e isso o levou a adotar medidas restritivas de crédito, 

aumentar os juros e reduzir as tarifas de importação para suprir a demanda interna. 

Desde modo, houve considerável aumento da importação de bens de consumo, e 

cresceu ainda mais o volume das vendas, fechando o primeiro quadrimestre de 1995 
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em 18,4% a mais que no mesmo período de 1994. E em 1996, as vendas chegam a 

subir 33,62% em relação ao mesmo período de 1995 (BNDES, 1996).  

Também em 1997 as vendas do varejo registraram aumento, mas apenas 

6,23% a mais que em 1996, em função das medidas econômicas adotadas, que 

impactaram a renda do consumidor (BNDES, 1998, p. 5). Ademais, tais políticas de 

controle da demanda interna levaram as vendas do varejo a resultados negativos de 

1998 a 2002, registrando crescimento apenas em 2002, como nos mostram os 

dados do IBGE sobre a variação do volume de vendas do Varejo: 

 

Gráfico 2 – Variação Acumulada do Volume de Vendas do Comércio Varejista Ampliado. Base: igual 
período do ano anterior. Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio 2003/jan-2015/fev. 

 

Desde 2003, os níveis de crescimento sofreram inúmeras variações, mas 

sempre registraram crescimento com relação ao mesmo período do ano anterior. 

Isso revela que, num primeiro momento, as medidas políticas utilizadas para 

restringir a demanda logo após o aumento do consumo proporcionado pela 

estabilidade da moeda, tais como a redução do crédito e o aumento da taxa de 

juros, afetou as empresas varejistas de um modo bastante peculiar, expondo suas 

dificuldades de se adaptar com agilidade a cenários caóticos, de manter 

competitividade e equilíbrio financeiro, como diz Amorim. (apud Machado, 2011). 

Porém, pelo crescimento constante dos últimos anos, ainda que menores em alguns 

exercícios (como em 2009 e 2013) o segmento varejista parece ter reagido bem à 

necessidade de investimentos e de profissionalização da estrutura de trabalho, 

tendo mostrado sua importância para o cenário econômico brasileiro, como afirma o 

Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV, 2014): “Além de gerador do maior 
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número de empregos formais no País, o setor exibe, especialmente nos últimos 

quatro anos, números expressivos de crescimento e consistentes indicadores de 

modernização”.  

Apesar da modernização e do crescimento do setor, alguns fatores fizeram a 

média de crescimento declinar muito abaixo da média em 2014 – como o baixo 

desempenho do ramo de materiais de construção, que registrou queda de 6,5% no 

movimento dos consumidores. Ademais, em todo o setor, segundo a Serasa 

Experian (2015), “o movimento dos consumidores nas lojas em 2014 subiu 3,7% 

sobre o ano anterior, registrando seu pior desempenho em 11 anos”. De acordo com 

os economistas da Serasa, “o fraco desempenho da atividade comercial registrado 

em 2014 foi fruto da escalada das taxas de juros no mercado doméstico, da alta da 

inflação, (...) e do menor grau de confiança dos consumidores, ainda em situação de 

elevado endividamento”. 

Com efeito, analisando-se os números do varejo de 2003 a 2015 (gráfico 3), 

pode-se notar que houve crescimento constante no volume de vendas do setor, 

muito embora nos últimos anos tenha sido inferior à inflação do período, o que a 

médio e longo prazo é um grande risco à sustentabilidade econômica e ao equilíbrio 

financeiro das empresas varejistas: 

 

 
Gráfico 3 – Volume de vendas do comércio varejista ampliado. Fonte: IBGE – Séries Históricas. 

 

Por fim, segundo o IBGE, janeiro de 2015 registrou crescimento de 0,6% no 

varejo restrito (alavancado pelas vendas de materiais para escritório, informática e 

comunicação) e desempenho negativo de 4,9% no que diz respeito ao varejo 

0	
20	
40	
60	
80	
100	
120	
140	
160	

ja
n/
03
	

ju
l/
03
	

ja
n/
04
	

ju
l/
04
	

ja
n/
05
	

ju
l/
05
	

ja
n/
06
	

ju
l/
06
	

ja
n/
07
	

ju
l/
07
	

ja
n/
08
	

ju
l/
08
	

ja
n/
09
	

ju
l/
09
	

ja
n/
10
	

ju
l/
10
	

ja
n/
11
	

ju
l/
11
	

ja
n/
12
	

ju
l/
12
	

ja
n/
13
	

ju
l/
13
	

ja
n/
14
	

ju
l/
14
	

ja
n/
15
	

Volume de Vendas No Comércio Varejista  
(Índice de Base Fixa: 2011=100) 



 
 

40 

ampliado (que abrange os setores de veículos, motocicletas, partes e peças, 

material para construção e o varejo restrito), conforme a 1. 

 

 
 

Já fevereiro apresentou desempenho ainda inferior, revelando, no 

acumulado dos dois primeiros meses do ano, retração de 1,2% no volume de 

vendas do varejo restrito e 7,5% considerando o varejo ampliado: 
 

 
 

Uma análise mais detalhada do setor pode ser vista no quadro seguinte 

(tabela 3), do qual vale destacar alguns dados interessantes para o propósito do 

presente projeto: de um lado, no acumulado do ano, o setor de livrarias e papelarias 

teve o terceiro pior desempenho do varejo (-10,4%), ficando atrás apenas dos 

setores de móveis (-11%) e de veículos (-16,6%); de outro lado, o setor que 

registrou maior crescimento foi o setor de material para escritório, informática e 

comunicação, somando 19% de crescimento na variação acumulada do ano, a 

despeito de o cenário econômico ser de retração do consumo na maioria dos 

setores.  
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3.2.3. Desempenho do Varejo de Papelaria e Material para Escritório  
 

Segundo o IBGE – como se pode observar na tabela 3 –, para análise de 

desempenho do comércio varejista, os ramos de material para escritório e de 

papelaria são classificados como sendo atividades comerciais diferentes: o ramo de 

material para escritório divide grupo com informática e comunicação (grupo 6), isso 

pela grande quantidade de eletrônicos que passou a compor o mix desse tipo de 

empresas e pelo fato de existir atualmente uma infinidade de lojas especializadas no 

atendimento de empresas e que fornecem mercadorias estritamente dentro dessas 

três áreas de negócio. Assim sendo, sua separação da atividade papeleira 

tradicional – que se ocupa de materiais escolares, técnicos, artesanais, dentre 

outros – permite uma análise mais fiel do desempenho dos dois setores. O negócio 

de papelaria, por outro lado, divide grupo com jornais, revistas e livrarias (grupo 7), 

pelos mesmos motivos acima citados: a similaridade entre o produto fornecido por 

essas atividades comerciais e pelo fato de a maioria das empresas que possuem um 

desses negócios  como atividade principal atuarem também nas demais atividades. 

Atuar nos negócios de papelaria e de material para escritório tem se tornado 

um desafio bastante grande nos últimos anos, não apenas no que diz respeito ao 

cenário econômico, mas sobretudo no que diz respeito à expansão da concorrência, 
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às novas tecnologias e o perfil de compra do consumidor. E nesses aspectos, os 

dois grupos se encontram em situação oposta no mercado: de um lado, os negócios 

focalizados em material para escritório estão em amplo crescimento, sobretudo pela 

formatação das lojas com inclusão de informática e comunicação no mix de produtos 

e serviços ofertados. Mais que isso, são as atividades que formam a vanguarda 

comercial na atualidade, na medida em que trazem ao consumidor final as 

inovações disponíveis no mercado, criando tendências e, assim, atraindo demanda 

para sua oferta. De outro lado, os negócios de papelaria e livraria têm mantido a 

média do mercado e apresentado resultados constantes; mas, enquanto setor 

dominado por produtos gráficos, tem experimentado certa dificuldade de trazer 

inovações realmente atrativas para um consumidor que valoriza cada vez mais a 

conectividade e virtualidade. A diferença entre os dois setores pode ser vista no 

gráfico abaixo, contendo o desempenho de ambas ao longo dos anos:  
 

 
Gráfico 4 – Variação do volume de vendas Varejo Restrito. IBGE - PMC 2004/2015. 

 

Como se pode notar, o grupo 6 apresenta um gráfico com grandes desvios, 

manifestando um comportamento de consumo bastante irregular – motivado pelos 

altos picos de demanda por produtos inovadores. A despeito disso, conforme dados 

levantados pelo IBGE na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), embora tenha 

havido diminuição no volume de vendas do grupo 6 com relação ao grupo 7 – e 

também relativamente aos demais grupos – raramente sua variação é inferior à 

variação verificada no volume de vendas desses grupos: se o mercado está 
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aquecido, é o grupo 6 é o que tem a maior variação positiva; e quando o cenário é 

de consumo retrativo, é também o grupo que menos apresenta quedas. No gráfico 5, 

nota-se que ao longo dos anos houve queda na variação acumulada do volume de 

vendas das atividades comerciais do grupo 6. Mas nos últimos meses houve novo 

salto no volume de vendas, recuperando o desempenho atingido em meados de 

2012, quando o índice acumulado era de 21% de crescimento. Levando em 

consideração o cenário econômico atual, o novo pico de vendas registrado no 

acumulado do primeiro trimestre de 2015 revela que os negócios especializados em 

inovações tecnológicas apresentam alta capacidade de responder positivamente a 

um cenário econômico retrativo, enquanto outros setores apresentam crescimento 

modesto ou resultados negativos. E considerando que ao longo dos anos todos os 

grupos registram queda na variação acumulada do volume de vendas desde 2012, é 

de fato um surpreendente resultado apesentar crescimento de 16,9% na variação 

acumulada do primeiro trimestre de 2015. 

Já o grupo 7 (gráfico 4), teve moderada variação no volume de vendas, 

alternando com relativa constância entre períodos de aumento e de queda no 

desempenho, comparando-se um período qualquer com o mesmo período do ano 

anterior. Mas, analisando o gráfico 5, nota-se que a variação acumulada do volume 

de vendas deste grupo apresenta declínio nos últimos anos, chegando a registrar, 

em outubro de 2014, seu pior resultado desde que o IBGE realiza a Pesquisa 

Mensal do Comércio: - 13,6%, com pequena recuperação nos meses seguintes. 

 

 
Gráfico 5 – Variação Acumulada do Volume de Vendas do Varejo Restrito. IBGE - PMC 2004 /2015. 
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Ademais, a tabela abaixo mostra a última pesquisa publicada pelo IBGE, em 

março de 2015, e revela os números do varejo restrito: os registros dos dois grupos 

aqui tratados novamente confirmam o que se viu nos gráficos 5 e 6: o grupo varejista 

de materiais para escritório, informática e comunicação, após desempenhos 

modestos – em pouco superiores à média do varejo como um todo – encontra-se em 

nova fase de crescimento em nível nacional. Já o grupo de papelaria, livraria e 

revistaria registram retração – embora com índice mensal de março de 2015 

apresentando leve recuperação com relação ao índice do mês anterior: 

 
 

 
 

Analisando-se os dados do IBGE sobre o desempenho desses grupos 

quanto à variação do volume de vendas por Unidade de Federação, no Paraná 

ambos revelam um resultado ligeiramente diferente do cenário nacional no primeiro 

trimestre de 2015 – tendo como base o mesmo período do ano anterior: as vendas 

do grupo 6 mostram crescimento de 20,7% em janeiro, 10,2% em fevereiro e 38,1% 

em março; enquanto a média de crescimento nacional do grupo para o mesmo 

período foi, respectivamente, de 21%, 8,2% e 21,8%. Por outro lado, o grupo 7 

apresentou retração de 16,5%, 10,6% e 14,1% no período. E, com isso, a variação 

negativa no volume de vendas do grupo no estado foi maior que a média nacional: 

que foi de -9,9%, -6,3% e -5,9%, conforme o gráfico que segue: 
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Gráfico 6 – Variação Volume de Vendas Varejo Restrito. UF: Paraná. PMC 2001/jan-2015/mar. IBGE 

 

Já o gráfico da variação acumulada do volume de vendas, também por 

Unidade Federativa, mostra que no Paraná, desde 2009, os dois grupos de 

atividades varejistas avaliados tiveram quedas constantes no volume de vendas. 

Obviamente, houve variações mensais positivas ao longo do período (jun./2009 a 

mar/2015), mas bastante esporádicas, não chegando a acumular resultado positivo 

ao longo dos anos. 

 

 
Gráfico 7 – Variação Acumulada do Volume de Vendas Varejo – por grupos e UF. Paraná. Pesquisa 

Mensal do Comércio – IBGE 
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3.2.3.1. Situação Atual do Varejo de Papelaria e Material para Escritório 

 

Para traçar um perfil claro desses tipos de negócio na atualidade e 

compreender as dificuldades que encontram em apresentar crescimento, é preciso 

levar em conta dois conjuntos de fatores: de um lado, a influência das variáveis 

ambientais externas e, de outro, a forma como estão internamente estruturados 

esses negócios. Afinal de contas, assim como há variáveis externas que 

condicionam, limitam ou oportunizam o crescimento de uma empresa, há também 

variáveis internas que influenciam o sucesso ou insucesso: posicionamento de 

mercado com base em vantagens competitivas, gestão do relacionamento com 

clientes, fornecedores e colaboradores, capacitação técnica, conhecimento do ramo 

de atuação, produtividade da equipe, oferta de inovações, eficiência e agilidade dos 

processos, dentre outros.  

Nesse sentido, do ponto de vista político-legal, há diversas formas pelas 

quais a atividade governamental exerce influência sobre as operações das 

empresas papeleiras, as mais comuns são: os tipos de leis aprovadas, os acordos e 

isenções, restrições ou aberturas comerciais a empresas estrangeiras, a carga 

tributária, as tarifas e cotas de importação e exportação e, é claro, a estabilidade 

política geral do governo, que condiciona o nível de confiança da população e das 

empresas em sua gestão dos recursos. No Brasil, uma das principais forças politico-

legais que impactam os negócios de papelaria é a elevada carga tributária sobre os 

produtos. Para a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadoras e Material 

Escolar, esse é o grande responsável pelos preços caros desses artigos. Com 

efeito, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), os tributos 

sobre materiais para escritório e materiais escolares representam uma média de 

37,44% do preço de venda. O quadro abaixo traz a tributação de alguns itens, 

somando-se as três esferas públicas: 
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Além disso, o quadro não inclui os aumentos ocorridos após o registro dos dados, 

que se deu em janeiro de 2014 – como, por exemplo, o recolhimento de Substituição 

Tributária no Paraná, que torna mais caro o ICMS, já que em vez de ser cobrado 

com base no real preço de venda da mercadoria, tem como base de cálculo um 

valor majorado por altos índices de valor agregado. Tampouco o quadro inclui 

impostos indiretos: não leva em consideração, dentre outros, o aumento de impostos 

sobre matérias-primas que impactam no custo de fabricação dos produtos, como o 

aumento de PIS (1,65% para 2,1%) e COFINS (de 7,6% para 9,6%) sobre produtos 

importados anunciadas em janeiro de 2015 e aprovadas em maio, inclusive 

matérias-primas tais como sintéticos e papeis, que são amplamente usados na 

indústria gráfica, e cuja demanda interna é superior à oferta interna, sendo 

necessário importar; ou ainda, como o aumento das alíquotas de PIS e do CONFINS 

sobre combustíveis, impactando nos custos de transporte de matéria-prima e 

produtos finais. 

Um elemento que pode influenciar fortemente os negócios de papelaria no 

Brasil num médio prazo é a tendência, tal como descrita por Parente, de que fortes 

empresas do varejo de não-alimentos têm procurado intensa expansão no Brasil 

(2013, p. 16), como por exemplo o grupo americano Office Max, que planejava abrir 
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lojas no Brasil a partir de 1998, ou sua concorrente direta, a empresa Staples, que 

em 2005 efetivamente comprou a brasileira Officenet, passando a atuar no varejo 

online especializado em material de escritório, e em 2014 abriu sua primeira loja no 

Shopping Market Place, em São Paulo, para conhecer melhor os consumidores 

brasileiros em vista de definir o melhor modelo de negócio nesse ramo. Já a Office 

Max tem um formato de negócio muito semelhante ao da empresa Kalunga, com a 

diferença de que a primeira implementaria serviços na área de papelaria, como 

confecção de cartões de visita, convites, dentre outros serviços gráficos. Se 

empresas com esse porte vieram para o Brasil, é provável que provoquem uma 

imensa reviravolta nos modelo de negócio que ainda caracteriza as papelarias 

tradicionais, possivelmente levando muitas à extinção. 

Um fator que tem de ser levado altamente em conta e que exige gestão 

rigorosa de caixa por parte das empresas, e não é diferente no caso das papelarias, 

é o cenário econômico no Brasil: juros altos, restrição do crédito com vistas a 

diminuir o consumo, aumentar a poupança e sobretudo, controlar a inflação; ajustes 

fiscais que prometem aumentar ainda mais a carga tributária, etc. Se fosse uma 

inflação de demanda, a medida poderia resultar em sucesso, já que a queda na 

demanda levaria os preços para baixo sem prejuízos de margem ao empresário. 

Mas o esfriamento do mercado se deve a uma inflação de custos, que subiram em 

nível muito superior ao da renda da população. E se quiser manter a saúde 

financeira da empresa, o varejista de modo algum vai deixar de repassar os custos. 

Nos registros do IBGE sobre o desempenho do mercado de papelaria e materiais 

para escritório são bastante visíveis os impactos desse cenário, que vem se 

intensificando desde 2012: os dois grupos de atividades analisados apresentam 

retração nas vendas na variação acumulada e, em 2015, ambos apresentam as 

maiores quedas de desempenho da história e dão poucos sinais de recuperação, 

sobretudo nos dados do Paraná, analisados isoladamente. 

Certamente, os fatores sociais também têm mostrado algumas tendências 

bastante claras, no que diz respeito à forma de consumir alguns produtos de 

papelaria. Segundo a Assessoria de Imprensa Primeira Página, por exemplo, 

produtos reciclados e com apelo à sustentabilidade ambiental tem obtido bom giro 

nas papelarias e conquistado cada vez mais o gosto dos consumidores. Outra 

tendência comportamental social que tem mudado consideravelmente o perfil de 

compra dos consumidores é a hiperconectividade, que além de exigir das empresas 
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uma atualização de seu formato de marketing para o modelo digital, tem também 

levado o varejo eletrônico a níveis constante crescimento no volume de vendas. E, 

segundo a consultoria eMarketer, especializada em comércio eletrônico, o Brasil já é 

um dos dez maiores mercados de e-commerce do mundo, tendo crescido 22% só 

em 2014, e com projeção de crescimento a taxas de dois dígitos nos próximos anos. 

E, no que diz respeito mais especificamente ao varejo de papelaria, a Revista 

Papelaria fez uma matéria sobre a oportunidade que essa via significa para o 

aumento das vendas, inclusive destacando que a adoção do varejo online já 

representa 15% do faturamento de algumas empresas.  

Ademais, também os avanços tecnológicos tem exercido grande influência 

sobre o modelo de negócio de papelaria e material para escritório. “Tecnologia é a 

aplicação de aptidões e conhecimentos de ciência e engenharia para a solução de 

problemas de produção e organização” (GITMAN et al. 2010, p. 10), e isso traz tanto 

benefícios quanto desafios para os empresários, já que sua aplicação e uso exigem 

diversas atitudes de mudança: na forma de organizar as informações gerenciais, nos 

formatos de publicidade online, nas ferramentas virtuais de venda e de análise de 

desempenho, na melhoria da eficiência e eficácia dos processos para ganhar em 

agilidade, e também pelo incremento do mix de produtos – uma vez que as 

inovações nas áreas de comunicação e conectividade, informática e equipamentos 

eletrônicos são tendência e conquistam cada vez mais o gosto dos consumidores.  

Com base nesses fatores, o desempenho retrativo do varejo brasileiro e 

estadual de papelaria e escritório, como se observou nos dados levantados pelo 

IBGE, sem dúvida se deve em grande parte à influência que esses fatores 

ambientais externos e exercem sobre os negócios, de modo alheio à vontade e ao 

controle dos empresários. E no cenário atual da economia brasileira, não apenas as 

políticas públicas e o cenário externo influenciaram negativamente as vendas do 

varejo, mas também, internamente, a falta de investimento em profissionalização da 

gestão dos negócios, em inovação tecnológica, em eficiência dos processos, em 

aumento da produtividade, em posicionamento com base na definição de vantagens 

competitivas, em planejamento financeiro, dentre outros. A euforia da demanda até 

2009, graças à expansão do crédito, a distribuição de renda e ao aumento da massa 

salarial nos últimos anos, deu a impressão de que qualquer papelaria com um mix 

razoável poderia crescer sem investir em inovação do negócio e em governança 
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corporativa: na atualidade dos números apresentados, isso se revelou uma crença 

manifestamente falsa.  

Embora haja abundante material de estudo sobre como gerenciar essas 

variáveis, e apesar de serem passíveis de previsão, planejamento, controle e 

correção por parte dos empresários, isso não significa que sua gestão constitua uma 

tarefa fácil ou comum nas empresas varejistas brasileiras. Pelo contrário, como nos 

lembra Freitas (et al, 2005, p. 31-41), a maioria dos pequenos varejos brasileiros não 

tem gestão profissionalizada e lidam com esses fatores sem um planejamento 

estratégico que permita entende-los com suficiência, de modo que possam atuar 

preventivamente, impedindo resultados econômicos e financeiros negativos e 

manter competitividade no mercado. 

Neste sentido, às empresas de papelaria cabe amplamente essa 

característica de gestão: a maioria delas – assim como a maioria das micro 

empresas brasileiras – têm dificuldades de crescimento por motivo de o negócio 

estar estruturado segundo o modelo da tradicional gestão familiar: em que não se 

separam as finanças dos proprietários das finanças da personalidade jurídica; em 

que não há projeção de vendas nem planejamento de compras; cujos processos não 

são profissionalizados pelos empresários, que esperam obter o mesmo resultado 

que conseguiam há décadas (quando o cenário econômico era outro, quando a 

competitividade era menor, quando as vendas ocorriam naturalmente num contexto 

de demanda maior que a oferta); modelo no qual por vezes há aumento do 

patrimônio, mas sem que a empresa esteja devidamente estruturada e regrada, 

levando os sócios a desacordos e muitas vezes ao fechamento do negócio; ou, 

ainda, quando o fundador pretende que haja continuidade do negócio, mas entrega 

sua gestão a familiares ou parentes que não têm a mesma visão, que não se 

preocupam em buscar o conhecimento técnico necessário ou, ainda, impedindo o 

acesso de investidores ou a democratização do capital, que poderia levar a empresa 

a crescer e a se manter competitiva no mercado. 
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4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 
 

4.1. DEFINIÇÃO E METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa tem por objetivo descobrir em quais aspectos a prática 

mercadológica da empresa tem atendido as necessidades dos clientes com 

elevado nível de satisfação e em quais ela precisa implementar correções ou 

melhorias, sobretudo comparativamente aos concorrentes, em vista de conquistar 

maior participação de mercado. 

Uma vez que a necessidade da empresa é avaliar pontualmente a satisfação 

do consumidor quanto à sua proposta de valor atual (agilidade, infraestrutura, 

atendimento, qualidade e amplitude do mix, etc) e testar hipóteses dos proprietários 

sobre pontos específicos que acreditam precisar de melhorias, a pesquisa 

elaborada é de natureza quantitativa, sendo feita com base em um questionário 

estrategicamente elaborado para medir a satisfação dos clientes com relação  

esses pontos.  

Como seria impossível abordar todos os clientes da empresa, trata-se de 

uma pesquisa por amostra, e alcançou o número de XX pessoas. Como a intenção 

da empresa era saber a opinião de todos os clientes, e não de um grupo específico 

dentre eles, apenas duas restrições foram impostas à pesquisa quanto ao perfil do 

entrevistado: faixa etária mínima 15 anos (para não prejudicar o nível de 

assertividade e maturidade das respostas) e a necessidade de os entrevistados já 

terem comprado anteriormente na loja, para que não fosse avaliada a primeira 

impressão, e sim uma experiência mais prolongada de compra. Além desses, não 

foram definidos filtros outros para o perfil do entrevistado – tais como ser pessoa 

física ou jurídica, sexo, faixa de renda, etc. 

Dada a disponibilidade dos membros da equipe para a realização da 

pesquisa, esta foi realizada em dois dias: dia 10 e dia 17 de outubro de 2015, das 

10h às 18h, nas dependências da empresa assessorada. A amostra ouviu 80 

pessoas nas duas datas. 

Dos quatro membros da equipe, três foram os entrevistadores – pois, 

estando o quarto na condição de proprietário da empresa, dado seu relacionamento 

com os clientes, poderia trazer parcialidade à pesquisa, pela possibilidade de os 

clientes entrevistados por ele se sentirem constrangidos a emitir juízo negativo 
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sobre algum tópico do questionário. Além disso, antes de cada entrevista, o grupo 

afirmava ser contratado pela empresa para pedir aos clientes uma avaliação da 

conjuntura atual do negócio, e solicitou, para esse fim, que fossem realmente 

sinceros, pois as respostas seriam anônimas e o proprietário precisava de sua 

sinceridade para implementar as melhorias que fossem solicitadas. 

Os resultados da pesquisa seguem abaixo, apresentados por meio de 

gráficos. Além disso, a equipe julgou que uma breve explicação dos resultados 

após cada gráfico, quando necessário, facilitaria sua interpretação, já que neles se 

revelam apenas as respostas dadas às perguntas, e não os acréscimos que os 

clientes vez ou outra fizeram, e que contribuem para o objetivo da pesquisa. 

Para efeito de consulta, a pesquisa realizada se encontra nos anexos. 

 
 

4.2. RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Gráfico 8 – Qualificação da Pessoa (Pesquisa de Satisfação) 

 

A pesquisa revela que a maior parte dos clientes é pessoa física. 

Questionados sobre o que mais compram na loja, a maioria respondeu ser material 

escolar – o que, de fato, é uma compra bem característica de pessoa física. 
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Gráfico 9 – Faixa Etária dos Clientes (Pesquisa de Satisfação) 

 

Conforme a amostra, o maior percentual de clientes tem meia idade, 35 a 

45 anos, faixa esta que engloba não apenas pais à procura de material escolar, 

mas também a maioria dos empresários, que compram como pessoa jurídica.  

 

 
Gráfico 10 – Residência dos Clientes (Pesquisa de Satisfação) 

Como esperado, a maioria dos clientes reside no próprio bairro de 

localização da loja, embora o percentual de clientes de bairros próximos (23%) seja 

relevante, e mesmo de outros bairros (4%).  
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Gráfico 11 – Tempo de Cliente (Pesquisa de Satisfação) 

 

Ao responder há quanto tempo compram na loja, pode-se que a maioria 

dos clientes compra na empresa há mais de 2 anos, e outro percentual 

considerável há mais de um ano. Isso revela que a empresa tem um bom 

percentual de retenção de clientes. Por outro lado, o percentual de novos clientes é 

de 15%, o que revela que a atração de clientes também tem sido bem trabalhada 

pela empresa. 

 

 
Gráfico 12 – Frequência de Compra (Pesquisa de Satisfação) 

 

Dentre os 35% de entrevistados que alegaram comprar mensalmente, a 

maior parte diz comprar materiais para escritório nessa frequência. Já os 31% e 

3%	 4%	

8%	

27%	58%	

Tempo de Cliente  

~	1	Mês	

~	3	Meses	

~	6	Meses	

Mais	de	1	ano	

Mais	de	2	anos	

2%	

24%	

31%	

35%	

8%	

Frequência de Compra 

Diariamente	

Semanalmente	

Quinzenalmente	

Mensalmente	

Com	pouca	Frequência	



 
 

55 

21% seguintes, que compram quinzenal e semanalmente, tratam-se sobretudo de 

pais em busca de repor materiais escolares dos filhos. E o índice de 2%, clientes 

que vão à loja diariamente, diz respeito estritamente a mulheres que fazem 

artesanato como complemento de renda, e precisam diariamente de itens de 

papelaria. Os entrevistados que compõem os 8% restantes não souberam 

responder a frequência, mas afirmaram que não compram mensalmente.  

 

 
Gráfico 13 – Tipos de Mercadorias Consumidas (Pesquisa de Satisfação) 

 

 
Gráfico 14 – Necessidade de Consumo Atendida (Pesquisa de Satisfação) 
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Gráfico 15 – Formas de Pagamento Utilizadas (Pesquisa de Satisfação) 

 

 
Gráfico 16 – Como conheceu a loja (Pesquisa de Satisfação 
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Gráfico 16 – Satisfação Geral (Pesquisa de Satisfação) 
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5. MODELO DE NEGÓCIO  
 

Como a proposta desse projeto é assessorar uma empresa já estabelecida 

no mercado, em vez de se redigir um plano de negócios (que se define mais 

propriamente como um detalhamento de um modelo de negócio antes de sua  

implantação e entrada no mercado), optou-se pela emissão de um relatório contendo 

a apresentação de como o modelo de negócio da Papelaria Torquete® se estrutura 

atualmente, a fim de, no que tange à assessoria propriamente dita, avaliar essa 

estrutura considerando os conceitos até aqui apresentados, o cenário econômico do 

país e a pesquisa de satisfação feita com os clientes. 

Nesse sentido, diversos tópicos relacionados à infraestrutura, à gestão e ao 

posicionamento da empresa serão destacados, e após os quais se seguirá a 

avaliação da equipe. 

 

5.1. ANÁLISE DE MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 
5.1.1. Missão 

 
“Fornecer produtos e serviços de qualidade em papelaria e material para 

escritório que garantam a satisfação de nossos clientes e gerem valor a nossos 

colaboradores e sócios”. 

Segundo a análise da equipe, e tomando como base a pesquisa de 

satisfação, a empresa mantém coerência entre sua missão e sua prática. Em 

primeiro lugar, porque, da perspectiva dos clientes, em ampla maioria, afirmaram 

estar bastante satisfeitos com as soluções oferecidas pela empresa, como revela a 

pesquisa acima. Da mesma forma, quanto à posição dos colaboradores, em 

entrevista a eles, afirmaram ser um bom ambiente de trabalho, no qual se sentem 

motivados, especialmente pelo relacionamento cooperativo com os colegas de 

trabalho; quanto à remuneração, afirmam que poderia ser melhor, mas reconhecem 

que a empresa está em expansão e acreditam em um futuro promissor 

permanecendo ali; além disso, ao serem questionados sobre seu conhecimento 

técnico e o nível de preparo para desempenhar funções mais complexas e de maior 

responsabilidade, reconhecem que não se sentem preparados e que já hoje sua 

remuneração é superior a de amigos que ocupam os mesmos cargos e 
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desempenham as mesmas funções em outras empresas, com o mesmo nível de 

conhecimento e técnica. Por fim, questionados diretamente sobre estarem ou não 

satisfeitos com o trabalho, responderam afirmativamente.  

 

5.1.2. Visão 
 

 “Ser reconhecida como papelaria mais completa de Curitiba”. 

Uma vez que a visão empresarial é sua principal diretriz para um 

determinado período de tempo, nota-se que a visão da empresa assessorada tem 

mais a ver com um projeto de publicidade para aumento da participação de mercado 

do que um projeto propriamente de crescimento interno, de ampliação do mix, etc. 

Isso se justifica não apenas com base no fato de que, pela pesquisa realizada com 

os consumidores, 92% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com a 

variedade do mix, mas também com base em um teste realizado pela equipe em 

grandes papelarias de Curitiba, quando se constatou que há várias empresas com 

maior profundidade de mix e mais especializadas em apenas um setor do negócio 

de papelaria: ou são completas em material para escritório, ou em materiais para 

cursos técnicos e desenho, ou em livraria, ou em artesanato, ou materiais escolares, 

etc), mas nenhuma tem a estratégia de ter grande amplitude em todos esses 

setores, e por isso, podem ser maiores, mas não são mais completas.  

O teste consistiu em visitar as quatro maiores papelarias de Curitiba 

(Contabilista, Kalunga, Livrarias Curitiba e Taborda) e outras três conhecidas por 

terem grande variedade de mix (Risque, João Haupt e Grafitti), com vistas a avaliar 

quantos itens cada qual dispunha de uma lista de materiais do 1º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio ENSITEC, uma lista completa de materiais necessários 

para abertura de um escritório ou loja, e uma lista com itens para artes e materiais 

técnicos de um curso universitário de Design de Produtos da PUCPR, isso sem que 

a Torquete® tivesse conhecimento prévio das listas. A pesquisa não considerou 

itens indisponíveis no estoque sendo carência de mix; apenas foram contados como 

faltantes aqueles que não são da linha ofertada pelas empresas ou cuja venda foi 

descontinuada. 

O resultado da pesquisa foi relatado abaixo, e as listas utilizadas estão nos 

anexos, como documentação. 
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TABELA 6 – Amplitude de Mix Contabilista 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX	

ENSITEC	 60	 42	 70%	
DESIGN	 20	 2	 10%	
ESCRITÓRIO	 90	 88	 98%	
%	AMPLITUDE	DE	MIX	 59%	

 

TABELA 7 – Amplitude de Mix Livrarias Curitiba 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 52	 87%	
DESIGN	 20	 6	 30%	
ESCRITÓRIO	 90	 79	 88%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 68%	
 

TABELA 8 – Amplitude de Mix Kalunga 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 53	 88%	
DESIGN	 20	 5	 25%	
ESCRITÓRIO	 90	 86	 96%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 70%	
 

TABELA 9 – Amplitude de Mix João Raupt 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX	

ENSITEC	 60	 47	 78%	
DESIGN	 20	 7	 35%	
ESCRITÓRIO	 90	 63	 70%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 61%	
 

TABELA 10 – Amplitude de Mix Taborda 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 49	 82%	
DESIGN	 20	 5	 25%	
ESCRITÓRIO	 90	 76	 84%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 64%	
 

TABELA 11 – Amplitude de Mix Risque 
LISTAS	 Nº	ITENS	 QTD	NO	MIX	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 56	 93%	
DESIGN	 20	 9	 45%	
ESCRITÓRIO	 90	 79	 88%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 75%	
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TABELA 12 – Amplitude de Mix Grafitti 
LISTAS	 QTD	ITENS	 Grafitti	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 59	 98%	
DESIGN	 20	 20	 100%	
ESCRITÓRIO	 90	 61	 68%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 89%	
 

TABELA 13 – Amplitude de Mix Torquete® 
LISTAS	 QTD	ITENS	 Torquete	 %	MIX		

ENSITEC	 60	 57	 95%	
DESIGN	 20	 19	 95%	
ESCRITÓRIO	 90	 85	 94%	

%	AMPLITUDE	DE	MIX	 95%	
 

 

Com base nesses dados, é coerente com os fatos que a visão da papelaria 

Torquete® seja a de ser conhecida e reconhecida como a mais completa papelaria. 

Ademais, a equipe avalia que isso certamente traria maior participação de mercado, 

primeiramente porque vários clientes, dentre os entrevistados que disseram 

conhecer a loja por indicação de alguém, afirmaram que a indicação qualificava a 

empresa tem tudo e tem bons preços. Mas, além disso, também por estar em 

sintonia com uma tendência cultural de comportamento do consumidor, que é o de 

estar cada vez menos disposto a ter de se locomover a vários lugares para 

encontrar o que precisa. 

 

5.1.3. Valores 
 

“Excelência, Respeito, Foco, Disciplina, Persistência, Comprometimento, 

Flexibilidade, Responsabilidade e Fé”. 

 

5.2. PROPOSTA DE VALOR E POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 

A empresa tem como proposta de valor assegurar que os consumidores de 

do ramo de papelaria tenham suas necessidades de consumo atendidas num só 

lugar e com a melhor experiência de compra. Isso implica dispor de um ambiente 
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agradável, encontrar um mix amplo, ser atendido com presteza, cordialidade e 

transparência, ter todas as informações suficientes e necessárias para sentir 

segurança na decisão de compra, deparar-se com uma política comercial flexível, ter 

a convicção de que não está desamparado se algo der errado com o produto ou se a 

necessidade não for atendida, e receber o produto com agilidade. 

 

5.3. SEGMENTO DE CLIENTES 

 

O público-alvo da empresa, dada sua estratégia de amplitude de mix em 

todas as linhas do ramo de papelaria, são todos consumidores de papelaria, 

informática, eletrônicos, escritório, cursos técnicos, artesanato.  

 

5.4. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Atualmente a empresa se utiliza de loja física como canal de distribuição de 

seus produtos. Canais outros, tais como catálogo, venda direta, televendas, loja 

virtual, dentre outros, não são utilizados no momento. 

 

5.5. RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 

 

No quesito relacionamento, a empresa procura oferecer um tratamento 

diferenciado para cada segmento de clientes, com base no que cada grupo valoriza 

e espera de uma relação comercial e do ramo de papelaria. Esse tipo de 

relacionamento faz com que o cliente se sinta tirado da multidão e tratado com 

exclusividade, como importante para a empresa. Isso com relação a todos os 

segmentos de clientes: corporativo, artesanato, escolar, etc. 

Como exemplo disso, pode-se citar que a empresa oferece cursos gratuitos 

de artes manuais em parceria com fornecedores de produtos de artesanato, com 

vistas a atender os interesses de fornecedores, da Torquete® e dos artesãos: 

fornecedores ampliam o mix no ponto de venda; a papelaria aumenta sua receita 

com esse grupo que procura diariamente seus produtos, e o consumidor aprende e 

aprimora técnicas diversas, aprende a aproveitar melhor os materiais, a qualificar o 

acabamento de seu produto, a formar preço de venda, dentre outros detalhes 

aprendidos. Isso garante a fidelidade de um grupo seleto de consumidores que 
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precisam de itens muito específicos, difíceis de encontrar e com alto valor agregado. 

O custo de aquisição desses clientes é praticamente zero, pois os professores de 

artesanato são funcionários do fornecedor, e os materiais consumidos no curso são 

pagos pelos alunos. À papelaria só cabe abastecer seu estoque com estes materiais 

que futuramente serão procurados pelos artesãos que fizeram o curso. 

Quanto à localização, a empresa está situada em rua de intenso fluxo de 

pessoas, na qual há forte presença de outras empresas comerciais, tornando a 

região praticamente independente da região central para a maioria das 

necessidades de consumo.  

Quanto à assistência pessoal, a empresa presta atendimento personalizado: 

o cliente que assim o quiser pode se dirigir a um vendedor para obter ajuda, seja 

durante o processo de compra ou após a concretização da venda, no próprio ponto 

de venda ou por telefone e e-mail. A empresa dispõe de funcionários treinados para 

conhecer as necessidades dos consumidores e apresentar as melhores soluções 

para elas, uma necessidade do setor de papelaria. Note-se, por exemplo, que se um 

estudante que inicia um curso de desenho técnico questiona a diferença entre um 

lápis 6H e um lápis 9B, é preciso que o funcionário entenda no mínimo sobre dureza 

e maciez da mina, sobre os usos mais indicados para cada lápis e sobre as técnicas 

de traçado possíveis com cada qual. E, de fato, a satisfação de um consumidor de 

itens técnicos que sabe que acertou na compra pode garantir sua fidelidade.  

Quanto à política comercial, ela se estrutura da seguinte forma: 

•  Preço: a empresa combina várias estratégias: preços múltiplos, preços por 

pacote, tabelas por segmento de clientes, preço negociável, dentre outras.  

•  Pagamentos: o pagamento pode ser feito de diversas formas: em espécie (que é 

a modalidade utilizada pela ampla maioria), cartão de débito e crédito, boleto, 

transferência bancária, depósito bancário, ordem de pagamento PagSeguro. 

•  Prazo de entrega: para pedidos feitos em Curitiba e algumas cidades da Região 

Metropolitana, o prazo de entrega é de 1 a 6h úteis – um prazo bastante atrativo, 

sobretudo para o mercado corporativo. 

•  Frete: conforme a região de origem do pedido e a margem de contribuição do 

mesmo, o frete é gratuito ou pago. 

Quanto ao pós-venda, a empresa não tem uma política de avaliação da 

satisfação do cliente com a compra realizada. A única política de pós-venda 

existente diz respeito à solução de problemas, tais como conserto ou troca em 



 
 

64 

garantia referente a defeito de funcionamento ou de fabricação, para qualquer item 

do mix, ou a troca de itens sem presença de defeito,  em atenção a uma 

necessidade dos clientes.  

Itens que não exijam uma relação direta com o cliente, como aqueles que 

dispensam conhecimento técnico por parte dos clientes ou esclarecimentos de uso 

por parte dos vendedores, ficam à disposição dos clientes em prateleiras de 

autosserviço, contendo todas as informações de que o cliente necessita para se 

auto-atender: organização por grupos de itens, sinalização dos grupos por uso de 

placas, etiqueta de preço, informações promocionais, quando é o caso. 

Uma forma da qual a empresa tem se utilizado para o relacionamento com 

os clientes e que tem tido cada vez mais sucesso, tanto em aquisição de clientes 

quanto em retenção, são as redes sociais. Mais especificamente, o Facebook: em 

sua página a empresa atende solicitações dos clientes, anuncia eventos, 

promoções, liquidações, e transmite informações úteis para os fãs. 

 

5.6. ATIVIDADES-CHAVE 

 

A proposta de valor da empresa contempla as seguintes atividades-chave: 

§ Venda de artigos de papelaria (artesanato, escolar, materiais técnicos) 

§ Venda de materiais para escritório 

§ Venda de itens de informática (máquinas, peças, periféricos e acessórios) 

§ Serviço de Assistência Técnica em Computadores, Notebook e GPS.  

§ Serviço de encadernação, plastificação, corte e embalagem de papéis. 

 

5.7. RECURSOS-CHAVE 

 
Para criar sua proposta de valor e exercer sua atividade, a empresa dispõe 

dos seguintes itens, como recursos principais: 

§ Físicos: ponto comercial, instalações, móveis, máquinas, equipamentos, 

sistema de ponto de venda para varejo, veículo. 
§ Humanos: colaboradores, proprietários, técnico de TI, contador,  
§ Intelectuais: marca, experiência e conhecimento técnico em torno do ramo 

de atividade, base de dados de clientes, Sistema ERP. 
§ Financeiros: capital próprio, linhas de crédito públicas e privadas. 
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5.8. PARCEIROS-CHAVE 

 
Os principais parceiros com os quais a empresa consegue recursos , 

ferramentas e suporte para suas atividades são: 

§ Fornecedores de mercadorias 

§ Desenvolvedor de Software de gestão de varejo 

§ Fornecedor de Serviços Gráficos 

§ Empresas de transporte de cargas 

§ Instituições Financeiras (Bancárias e Cooperativas) 

§ Associação Comercial de Bairro 

§ Operadoras de Crédito 

§ Fornecedor de suprimentos de TI 

 

5.9. RECEITAS  

 
§ Receitas operacionais de transações imediatas com clientes 

§ Receitas operacionais de vendas futuras 

§ Receitas não-operacionais de aplicações financeiras 

 

5.10. GASTOS 

 
Em sua estrutura de gastos, os principais desembolsos estão listados 

abaixo, hierarquicamente dentro de cada categoria, dos mais relevantes para os 

menos relevantes: 

I. Custos fixos: Folha de pagamento; Aluguel de prédio comercial, Manutenção 

de instalações, Energia e Água. 

II. Custos Variáveis: Custos de Mercadoria Vendida, Frete de compra de 

mercadorias, Impostos Estaduais, Impostos Federais 

III. Despesas Fixas: Operacionais 

IV. Despesas Variáveis: Comerciais 
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6. ANÁLISE FINANCEIRA 
 
 

6.1. PREMISSAS E ESCLARECIMENTOS 
 

Com base nos registros de origens e aplicações de recursos dos últimos três 

exercícios fiscais (2012 a 2014), criou-se um orçamento dos gastos e das receitas 

mensais para o triênio 2015 – 2017, com valores e preços e custos corrigidos com 

base nas seguintes taxas de inflação: 9,5% para 2015, e 6,5% para 2016 e 2017, 

que são o teto da meta de inflação fixada pelo BACEN para estes anos. Para a 

projeção de receitas mensais, partiu-se do total de receitas anuais, dividindo-o com 

base na participação que cada mês tem nas vendas, dentro de cada setor de 

atividade. Assim, das vendas totais, a linha de escolar corresponde a 45% do total 

das vendas; escritório: 35%; artesanato: 5%; Informática: 15%. E quanto à 

distribuição das vendas por meses, janeiro representa 19% das vendas, fevereiro: 

23%, março: 8,5%, abril: 4%, maio: 6,5%, junho 5,5%, julho 7,5%, agosto: 6%, 

setembro: 5,25%, outubro 4,5%, novembro 3,75%, dezembro 5,5%. 

A empresa estipulou em 15% o custo de capital para análise da viabilidade 

de manutenção de suas atividades operacionais – uma taxa ligeiramente superior à 

taxa básica de juros, a SELIC (14,25%), uma vez que atualmente esse é seu melhor 

custo de oportunidade e que não há taxas outras (tais como remuneração de capital 

de terreiros) a incluir no Custo Médio Ponderado de Capital.  

Portanto, em se tratando do calculo do Valor Presente Líquido (VPL), a taxa 

que será utilizada como custo de capital é de 15%. Igualmente se fará no cálculo da 

Taxa interna de Retorno (TIR), em que a taxa de 15% será tomada como Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA). Os conceitos de VPL, TIR e TMA serão definidos 

adiante, na ocasião do cálculo. 

Para iniciar suas atividades operacionais, a empresa aplicou recursos em 

investimento fixo na soma de R$ 170.000,00, entre ponto comercial, reforma de 

estabelecimento, móveis, máquinas, equipamentos e instalações, tendo sido pagos 

em seis meses e tiveram um payback de 4 anos. Como o investimento inicial fora 

feito em 2008, o período de payback se encerrou em 2012 e, por isso, esse método 

de análise da viabilidade de investimentos não será utilizado.  
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6.2. ORÇAMENTO DE RECEITAS 
 

 
TABELA 14 – Projeção de Receitas 2015 

2015/1	 jan/15	 fev/15	 mar/15	 abr/15	 mai/15	 jun/15	

	RECEITA	BRUTA		 332.500	 402.500	 148.750	 70.000	 109.375	 96.250	

	Escolar		 149.625	 181.125	 66.938	 31.500	 49.219	 43.313	

	Material	de	Escritório		 116.375	 140.875	 52.063	 24.500	 38.281	 33.688	

	Artesanato		 16.625	 20.125	 7.438	 3.500	 5.469	 4.813	

	Informática			 49.875	 60.375	 22.313	 10.500	 16.406	 14.438	

TOTAL	 	R$																																																																												1.159.375,00		

2015/2	 jul/15	 ago/15	 set/15	 out/15	 nov/15	 dez/15	

	RECEITA	BRUTA		 131.250	 105.000	 91.875	 78.750	 65.625	 118.125	

	Escolar		 59.063	 47.250	 41.344	 35.438	 29.531	 53.156	

	Material	de	Escritório		 45.938	 36.750	 32.156	 27.563	 22.969	 41.344	

	Artesanato		 6.563	 5.250	 4.594	 3.938	 3.281	 5.906	

	Informática			 19.688	 15.750	 13.781	 11.813	 9.844	 17.719	

TOTAL	 	R$																																																																														590.625,00		

PROJEÇÃO	FINAL	2015	 	R$																																																																												1.750.000,00		

 
 
 

TABELA 15 – Projeção de Receitas 2016 
 

2016/1	 jan/16	 fev/16	 mar/16	 abr/16	 mai/16	 jun/16	

	RECEITA	BRUTA		 354.113	 428.663	 158.419	 74.550	 116.484,40	 102.506	

	Escolar		 159.351	 192.898	 71.288	 33.548	 52.418	 46.128	

	Material	de	Escritório		 123.939	 150.032	 55.447	 26.093	 40.770	 35.877	

	Artesanato		 17.706	 21.433	 7.921	 3.728	 5.824	 5.125	

	Informática			 53.117	 64.299	 23.763	 11.183	 17.473	 15.376	

TOTAL	 	R$																																																																												1.234.735,40		

2016/2	 jul/16	 ago/16	 set/16	 out/16	 nov/16	 dez/16	

	RECEITA	BRUTA		 139.781	 111.825	 97.847	 83.869	 69.891	 125.803,10	

	Escolar		 62.902	 50.321	 44.031	 37.741	 31.451	 56.611	

	Material	de	Escritório		 48.923	 39.139	 34.246	 29.354	 24.462	 44.031	

	Artesanato		 6.989	 5.591	 4.892	 4.193	 3.495	 6.290	

	Informática			 20.967	 16.774	 14.677	 12.580	 10.484	 18.870	

TOTAL	 	R$																																																																														629.016,10		

PROJEÇÃO	FINAL	2016	 	R$																																																																												1.863.751,50		
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TABELA 16 – Orçamento de Receitas 2017 
2017/1	 jan/17	 fev/17	 mar/17	 abr/17	 mai/17	 jun/17	

	RECEITA	BRUTA		 377.130	 456.526	 168.716	 79.396	 124.056	 109.169	

	Escolar		 169.708	 205.437	 75.922	 35.728	 55.825	 49.126	

	Material	de	Escritório		 131.995	 159.784	 59.051	 27.789	 43.420	 38.209	

	Artesanato		 18.856	 22.826	 8.436	 3.970	 6.203	 5.458	

	Informática			 56.569	 68.479	 25.307	 11.909	 18.608	 16.375	

TOTAL	 	R$																																																																												1.314.993,00		

2017/2	 jul/17	 ago/17	 set/17	 out/17	 nov/17	 dez/17	

	RECEITA	BRUTA		 148.867	 119.094	 104.207	 89.320	 74.434	 133.980	

	Escolar		 66.990	 53.592	 46.893	 40.194	 33.495	 60.291	

	Material	de	Escritório		 52.103	 41.683	 36.472	 31.262	 26.052	 46.893	

	Artesanato		 7.443	 5.955	 5.210	 4.466	 3.722	 6.699	

	Informática			 22.330	 17.864	 15.631	 13.398	 11.165	 20.097	

TOTAL	 	R$																																																																														669.902,00		

PROJEÇÃO	FINAL	2017	 	R$																																																																												1.984.895,00		

 
 
 

 
 

GRÁFICO 18 - Resumo das Receitas Triênio (2015-2017) 
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TABELA 17 – Curva ABC (por Grupo de itens) 

 ITEM R$ UNIT R$ AC %Q % AC Categoria 

1 MOCHILA JUV FEM 338.738 338.738 0,27% 19,36% A 
2 LAPIS COR 116.985 455.723 0,55% 26,04% A 
4 CAD UNIV CD 10M MC 79.430 535.153 1,09% 30,58% B 
5 PAPEL ADESIVO 51.664 586.817 1,37% 33,53% B 
6 PAPEL SULFITE 50.590 637.408 1,64% 36,42% B 
7 APONTADOR 24.902 662.309 1,91% 37,85% B 
8 CAD QUAD UNIV CD  7MM MC 24.644 686.953 2,19% 39,25% B 
9 PENAL JUV FEM 22.917 709.870 2,46% 40,56% B 

10 LAPIS PRETO 22.861 732.732 2,73% 41,87% B 
11 CANETA HIDRO 22.581 755.313 3,01% 43,16% B 
12 CAD 1/4 COST 20.940 776.253 3,28% 44,36% B 
13 BLOCO ESC 20.575 796.827 3,55% 45,53% B 
14 CAD 1/4 COST MASC 96F 19.537 816.364 3,83% 46,65% B 
15 BOLSA ESC FEM 19.335 835.699 4,10% 47,75% B 
16 PENAL INF FEM 17.773 853.472 4,37% 48,77% B 
17 CANETA MEDIA 17.435 870.907 4,64% 49,77% B 
18 ETIQUETA ESCOLAR 16.384 887.291 4,92% 50,70% C 
19 COLA BASTAO 40 16.233 903.524 5,19% 51,63% C 
20 BORRACHA  ESC 16.167 919.691 5,46% 52,55% C 
21 AGENDA EXEC ANUAL 15.840 935.531 5,74% 53,46% C 
22 PENAL JUV MASC 14.897 950.428 6,01% 54,31% C 
23 CANETA FINA 14.878 965.305 6,28% 55,16% C 
24 CAD UNIV CD 01M MC 14.783 980.089 6,56% 56,01% C 
25 TESOURA ESC. 14.422 994.511 6,83% 56,83% C 
26 CAD UNIV CD 15/16M MC 13.964 1.008.475 7,10% 57,63% C 
27 CAD UNIV CD 01M FM 13.902 1.022.377 7,38% 58,42% C 
28 MASSA MODELAR 13.570 1.035.947 7,65% 59,20% C 
29 CAD CART NEUT CD 60F MM 12.866 1.048.813 7,92% 59,93% C 
30 PASTA CATALOGO 12.712 1.061.525 8,20% 60,66% C 
31 PENAL INF MASC 12.560 1.074.086 8,47% 61,38% C 
32 COLA BRANCA 12.516 1.086.602 8,74% 62,09% C 
33 PAPEL SULFITE 12.405 1.099.007 9,02% 62,80% C 
34 LAPISEIRA 11.791 1.110.799 9,29% 63,48% C 
35 REGUA ESCOLAR 11.563 1.122.362 9,56% 64,14% C 
36 CAD CART FEM CD 96F MM 11.064 1.133.426 9,84% 64,77% C 
37 PAPEL SULFITE 10.920 1.144.346 10,11% 65,39% C 
38 CAD UNIV CD 15/16M FM 10.167 1.154.513 10,38% 65,97% C 
39 LIVRO LIT. 9.541 1.164.054 10,66% 66,52% C 
40 COLA ARTES 9.366 1.173.420 10,93% 67,05% C 
... ... ... ... ... ... C 

366 LASTEX 25 1.750.000 100 % 100% C 
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6.3. ORÇAMENTO DE GASTOS 
 

 
6.3.1. Custo de Mercadoria Vendida 

 
 

TABELA 18 – Projeção de CMV – 2015 
2015/1	 jan-15	 fev-15	 mar-15	 abr-15	 mai-15	 jun-15	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -194.513	 -235.463	 -87.019	 -40.950	 -63.984	 -56.306	

	Escolar		 -82.294	 -99.619	 -36.816	 -17.325	 -27.070	 -23.822	

	Material	de	Escritório		 -69.825	 -84.525	 -31.238	 -14.700	 -22.969	 -20.213	

	Artesanato		 -9.975	 -12.075	 -4.463	 -2.100	 -3.281	 -2.888	

	Informática			 -32.419	 -39.244	 -14.503	 -6.825	 -10.664	 -9.384	

TOTAL	 -R$																																																																																678.235,00		
2015/2	 jul-15	 ago-15	 set-15	 out-15	 nov-15	 dez-15	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -76.781	 -61.425	 -53.747	 -46.069	 -38.391	 -69.103	

	Escolar		 -32.484	 -25.988	 -22.739	 -19.491	 -16.242	 -29.236	

	Material	de	Escritório		 -27.563	 -22.050	 -19.294	 -16.538	 -13.781	 -24.806	

	Artesanato		 -3.938	 -3.150	 -2.756	 -2.363	 -1.969	 -3.544	

	Informática			 -12.797	 -10.238	 -8.958	 -7.678	 -6.398	 -11.517	

TOTAL	 -R$																																																																																345.516,00		
TOTAL	CMV	2015	 -R$																																																																													1.023.751,00		

 
 
 

TABELA 19 – Projeção de CMV – 2016 
2016/1	 jan-16	 fev-16	 mar-16	 abr-16	 mai-16	 jun-16	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -207.156	 -250.768	 -92.675	 -43.612	 -68.143	 -59.966	

	Escolar		 -87.643	 -106.094	 -39.209	 -18.451	 -28.830	 -25.370	

	Material	de	Escritório		 -74.364	 -90.019	 -33.268	 -15.656	 -24.462	 -21.526	

	Artesanato		 -10.623	 -12.860	 -4.753	 -2.237	 -3.495	 -3.075	

	Informática			 -34.526	 -41.795	 -15.446	 -7.269	 -11.357	 -9.994	

TOTAL	 -R$																																																																																722.320,00		
2016/2	 jul-16	 ago-16	 set-16	 out-16	 nov-16	 dez-16	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -81.772	 -65.418	 -57.240	 -49.063	 -40.886	 -73.595	

	Escolar		 -34.596	 -27.677	 -24.217	 -20.758	 -17.298	 -31.136	

	Material	de	Escritório		 -29.354	 -23.483	 -20.548	 -17.612	 -14.677	 -26.419	

	Artesanato		 -4.193	 -3.355	 -2.935	 -2.516	 -2.097	 -3.774	

	Informática			 -13.629	 -10.903	 -9.540	 -8.177	 -6.814	 -12.266	

TOTAL	 -R$																																																																																367.974,00		
TOTAL	CMV	2016	 -R$																																																																													1.090.294,00		
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TABELA 20 – Projeção de CMV – 2017 
2017/1	 jan-17	 fev-17	 mar-17	 abr-17	 mai-17	 jun-17	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -220.621	 -267.067	 -98.699	 -46.447	 -72.573	 -63.864	

	Escolar		 -93.340	 -112.990	 -41.757	 -19.650	 -30.704	 -27.019	

	Material	de	Escritório		 -79.197	 -95.870	 -35.430	 -16.673	 -26.052	 -22.926	

	Artesanato		 -11.314	 -13.696	 -5.061	 -2.382	 -3.722	 -3.275	

	Informática			 -36.770	 -44.511	 -16.450	 -7.741	 -12.095	 -10.644	

TOTAL	 -R$																																																																																769.271,00		
2017/2	 jul-17	 ago-17	 set-17	 out-17	 nov-17	 dez-17	

CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -87.087	 -69.670	 -60.961	 -52.252	 -43.544	 -78.378	

	Escolar		 -36.845	 -29.476	 -25.791	 -22.107	 -18.422	 -33.160	

	Material	de	Escritório		 -31.262	 -25.010	 -21.883	 -18.757	 -15.631	 -28.136	

	Artesanato		 -4.466	 -3.573	 -3.126	 -2.680	 -2.233	 -4.019	

	Informática			 -14.515	 -11.612	 -10.160	 -8.709	 -7.257	 -13.063	

TOTAL	 -R$																																																																																391.892,00		
TOTAL	CMV	2017	 -R$																																																																													1.161.163,00		

 
 

Como no Simples Nacional os impostos que compõem o DAS não são 

recuperáveis, eles integram o custo da mercadoria vendida. 

 
 
6.3.2. Deduções da Receita Bruta 
 
 

 
 

GRÁFICO 19 – Deduções da Receita Bruta 
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Deduções da Receita (por mês) 
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6.3.3. Despesas Comerciais 

 
 

TABELA 21 – Despesas com vendas 2015 
2015/1	 jan/15	 fev/15	 mar/15	 abr/15	 mai/15	 jun/15	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -5.486	 -6.641	 -2.454	 -1.155	 -1.805	 -1.588	
	Operadora	de	cartão		 -3.990	 -4.830	 -1.785	 -840	 -1.313	 -1.155	
	Comissões		 -1.496	 -1.811	 -669	 -315	 -492	 -433	

TOTAL	 -R$																																																																																		19.129,00		
2015/2	 jul/15	 ago/15	 set/15	 out/15	 nov/15	 dez/15	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.166	 -1.733	 -1.516	 -1.299	 -1.083	 -1.949	
	Operadora	de	cartão		 -1.575	 -1.260	 -1.103	 -945	 -788	 -1.418	
	Comissões		 -591	 -473	 -413	 -354	 -295	 -532	

TOTAL	 -R$																																																																																				9.746,00		
TOTAL		2015	 -R$																																																																																		28.875,00		

 
 
 

TABELA 22 – Despesas com vendas 2016 
2016/1	 jan/16	 fev/16	 mar/16	 abr/16	 mai/16	 jun/16	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -5.843	 -7.073	 -2.614	 -1.230	 -1.922	 -1.691	
	Operadora	de	cartão		 -4.249	 -5.144	 -1.901	 -895	 -1.398	 -1.230	
	Comissões		 -1.594	 -1.929	 -713	 -335	 -524	 -461	

TOTAL	 -R$																																																																																		20.373,00		
2016/2	 jul/16	 ago/16	 set/16	 out/16	 nov/16	 dez/16	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.306	 -1.845	 -1.614	 -1.384	 -1.153	 -2.076	
	Operadora	de	cartão		 -1.677	 -1.342	 -1.174	 -1.006	 -839	 -1.510	
	Comissões		 -629	 -503	 -440	 -377	 -315	 -566	

TOTAL	 -R$																																																																																		10.378,00		
TOTAL		2016	 -R$																																																																																		30.751,00		

 
 
 

TABELA 23 – Despesas com vendas 2017 
2017/1	 jan/17	 fev/17	 mar/17	 abr/17	 mai/17	 jun/17	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -6.223	 -7.533	 -2.784	 -1.310	 -2.047	 -1.801	
	Operadora	de	cartão		 -4.526	 -5.478	 -2.025	 -953	 -1.489	 -1.310	
	Comissões		 -1.697	 -2.054	 -759	 -357	 -558	 -491	

TOTAL	 -R$																																																																																		21.698,00		
2017/2	 jul/17	 ago/17	 set/17	 out/17	 nov/17	 dez/17	

DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.456	 -1.965	 -1.719	 -1.474	 -1.228	 -2.211	
	Operadora	de	cartão		 -1.786	 -1.429	 -1.250	 -1.072	 -893	 -1.608	
	Comissões		 -670	 -536	 -469	 -402	 -335	 -603	

TOTAL	 -R$																																																																																		11.053,00		
TOTAL		2017	 -R$																																																																																		32.751,00		

 
 



 
 

73 

6.3.4. Despesas Fixas 
 

TABELA 24 – Despesas Fixas (Ano / Triênio) 
DESPESAS	FIXAS		 2015	(Mês)	 2015	(Ano)	 2016	(Mês)	 2016	(Ano)	 2017	(Mês)	 2017	(Ano)	

	Salários		 -12.000	 -144.000	 -12.780	 -153.360	 -13.611	 -163.332	
	Aluguel	/	IPTU		 -6.000	 -72.000	 -6.390	 -76.680	 -6.805	 -81.660	
	Manutenção		 -700	 -8.400	 -746	 -8.952	 -794	 -9.528	
	Luz	/	Agua		 -700	 -8.400	 -746	 -8.952	 -794	 -9.528	
	Publicidade		 -600	 -7.200	 -639	 -7.668	 -681	 -8.172	
	Seguros		 -500	 -6.000	 -533	 -6.396	 -567	 -6.804	
	Contabilidade		 -450	 -5.400	 -479	 -5.748	 -510	 -6.120	
	Telefone	/	Internet		 -400	 -4.800	 -426	 -5.112	 -454	 -5.448	
	Outras	despesas		 -500	 -6.000	 -533	 -6.396	 -567	 -6.804	

TOTAL	 -21.850	 -262.200	 -23.270	 -279.264	 -24.783	 -297.396	
 
 
6.4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 
TABELA 25 – Projeção de DRE 2015 

DRE	2015/1	 jan-15	 fev-15	 mar-15	 abr-15	 mai-15	 jun-15	
	RECEITA	BRUTA		 332.500		 402.500		 148.750		 70.000		 109.375		 96.250		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -30.324		 -36.708		 -13.566		 -6.384		 -9.975		 -8.778		
	RECEITA	LÍQUIDA		 302.176		 365.792		 135.184		 63.616		 99.400		 87.472		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -194.513		 -235.463		 -87.019		 -40.950		 -63.984		 -56.306		
	LUCRO	BRUTO		 107.664		 130.330		 48.165		 22.666		 35.416		 31.166		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -5.486		 -6.641		 -2.454		 -1.155		 -1.805		 -1.588		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 102.177		 123.688		 45.711		 21.511		 33.611		 29.578		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 79.744		 101.255		 23.278		 -922		 11.178		 7.144		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 79.744		 101.255		 23.278		 -922		 11.178		 7.144		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 79.744		 101.255		 23.278		 -922		 11.178		 7.144		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	

DRE	2015/2	 jul-15	 ago-15	 set-15	 out-15	 nov-15	 dez-15	
	RECEITA	BRUTA		 131.250		 105.000		 91.875		 78.750		 65.625		 118.125		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -11.970		 -9.576		 -8.379		 -7.182		 -5.985		 -10.773		
	RECEITA	LÍQUIDA		 119.280		 95.424		 83.496		 71.568		 59.640		 107.352		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -76.781		 -61.425		 -53.747		 -46.069		 -38.391		 -69.103		
	LUCRO	BRUTO		 42.499		 33.999		 29.749		 25.499		 21.249		 38.249		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.166		 -1.733		 -1.516		 -1.299		 -1.083		 -1.949		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 40.333		 32.267		 28.233		 24.200		 20.167		 36.300		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 17.900		 9.833		 5.800		 1.767		 -2.267		 13.866		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 17.900		 9.833		 5.800		 1.767		 -2.267		 13.866		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 17.900		 9.833		 5.800		 1.767		 -2.267		 13.866		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
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TABELA 26 – Projeção de DRE 2016 
DRE	2016/1	 jan-16	 fev-16	 mar-16	 abr-16	 mai-16	 jun-16	

	RECEITA	BRUTA		 354.113		 428.663		 158.419		 74.550		 116.484		 102.506		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -32.295		 -39.094		 -14.448		 -6.799		 -10.623		 -9.349		
	RECEITA	LÍQUIDA		 321.817		 389.568		 143.971		 67.751		 105.861		 93.158		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -207.156		 -250.768		 -92.675		 -43.612		 -68.143		 -59.966		
	LUCRO	BRUTO		 114.662		 138.801		 51.296		 24.139		 37.718		 33.192		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -5.843		 -7.073		 -2.614		 -1.230		 -1.922		 -1.691		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 108.819		 131.728		 48.682		 22.909		 35.796		 31.500		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 84.965		 107.874		 24.828		 -944		 11.942		 7.647		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 84.965		 107.874		 24.828		 -944		 11.942		 7.647		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 84.965		 107.874		 24.828		 -944		 11.942		 7.647		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	

DRE	2016/2	 jul-16	 ago-16	 set-16	 out-16	 nov-16	 dez-16	
	RECEITA	BRUTA		 139.781		 111.825		 97.847		 83.869		 69.891		 125.803		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -12.748		 -10.198		 -8.924		 -7.649		 -6.374		 -11.473		
	RECEITA	LÍQUIDA		 127.033		 101.627		 88.923		 76.220		 63.517		 114.330		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -81.772		 -65.418		 -57.240		 -49.063		 -40.886		 -73.595		
	LUCRO	BRUTO		 45.261		 36.209		 31.683		 27.157		 22.631		 40.735		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.306		 -1.845		 -1.614		 -1.384		 -1.153		 -2.076		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 42.955		 34.364		 30.068		 25.773		 21.477		 38.659		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 19.101		 10.510		 6.215		 1.919		 -2.376		 14.806		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 19.101		 10.510		 6.215		 1.919		 -2.376		 14.806		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 19.101		 10.510		 6.215		 1.919		 -2.376		 14.806		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	

 
 
 

TABELA 27 – Projeção de DRE 2017 
DRE	2017/1	 jan-17	 fev-17	 mar-17	 abr-17	 mai-17	 jun-17	

	RECEITA	BRUTA		 377.130		 456.526		 168.716		 79.396		 124.056		 109.169		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -34.394		 -41.635		 -15.387		 -7.241		 -11.314		 -9.956		
	RECEITA	LÍQUIDA		 342.736		 414.890		 153.329		 72.155		 112.742		 99.213		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -220.621		 -267.067		 -98.699		 -46.447		 -72.573		 -63.864		
	LUCRO	BRUTO		 122.115		 147.823		 54.630		 25.708		 40.169		 35.349		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -6.223		 -7.533		 -2.784		 -1.310		 -2.047		 -1.801		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 115.892		 140.290		 51.846		 24.398		 38.122		 33.548		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 90.526		 114.924		 26.480		 -968		 12.756		 8.182		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 90.526		 114.924		 26.480		 -968		 12.756		 8.182		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 90.526		 114.924		 26.480		 -968		 12.756		 8.182		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 24%	 25%	 16%	 -1%	 10%	 7%	
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DRE	2017/2	 jul-17	 ago-17	 set-17	 out-17	 nov-17	 dez-17	
	RECEITA	BRUTA		 148.867		 119.094		 104.207		 89.320		 74.434		 133.980		
	(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA		 -13.577		 -10.861		 -9.504		 -8.146		 -6.788		 -12.219		
	RECEITA	LÍQUIDA		 135.290		 108.232		 94.703		 81.174		 67.645		 121.761		
	(-)	CUSTO	DOS	PRODUTOS		 -87.087		 -69.670		 -60.961		 -52.252		 -43.544		 -78.378		
	LUCRO	BRUTO		 48.203		 38.563		 33.742		 28.922		 24.102		 43.383		
MARGEM	BRUTA	(%)	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	 32%	
	(-)	DESPESAS	COM	VENDAS		 -2.456		 -1.965		 -1.719		 -1.474		 -1.228		 -2.211		
	MARGEM	CONTRIB.	($)		 45.747		 36.597		 32.023		 27.448		 22.873		 41.172		
MARGEM	CONTRIB.	(%)	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	 31%	
	(-)	DESPESAS	FIXAS		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		
	(-)	DESPESAS	DEPRECIAÇÃO		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		 -583		
	LUCRO	OPERACIONAL	($)		 20.381		 11.231		 6.657		 2.082		 -2.493		 15.806		
LUCRO	OPERACIONAL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	A.	IR/CSLL	($)		 20.381		 11.231		 6.657		 2.082		 -2.493		 15.806		
LUCRO	A.	IR/CSLL	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	
	LUCRO	LÍQUIDO	($)		 20.381		 11.231		 6.657		 2.082		 -2.493		 15.806		
LUCRO	LÍQUIDO	(%)	 14%	 9%	 6%	 2%	 -3%	 12%	

 
 

 
6.5. PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL 
 
 

TABELA 28 – Ponto de Equilíbrio Operacional Mensal 
Receita		 	Gasto	Fixo		 	%GV		 	Gasto	Variável		 	Gasto	Total		 	Resultado		
6.309		 21.850		 46%	 2.885		 24.735		 -18.426		
12.617		 21.850		 46%	 5.770		 27.620		 -15.003		
18.926		 21.850		 46%	 8.655		 30.505		 -11.579		
25.235		 21.850		 46%	 11.540		 33.390		 -8.155		
31.543		 21.850		 46%	 14.425		 36.275		 -4.731		
40.262		 21.850		 46%	 18.412		 40.262		 0		
44.161		 21.850		 46%	 20.195		 42.045		 2.116		
50.469		 21.850		 46%	 23.080		 44.930		 5.540		
56.778		 21.850		 46%	 25.964		 47.814		 8.963		
63.086		 21.850		 46%	 28.849		 50.699		 12.387		
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6.6. PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 
 

TABELA 28 – Projeção dos Fluxos de Caixa - 2015 
PROJEÇÃO	FC	2015/1	 jan-15	 fev-15	 mar-15	 abr-15	 mai-15	 jun-15	

RECEITAS	 332.500		 402.500		 148.750		 70.000		 109.375		 96.250		
AV	 282.625		 342.125		 126.438		 59.500		 92.969		 81.813		
30		 23.275		 28.175		 10.413		 4.900		 7.656		 6.738		
60		 13.300		 16.100		 5.950		 2.800		 4.375		 3.850		
90		 9.975		 12.075		 4.463		 2.100		 3.281		 2.888		
120		 3.325		 4.025		 1.488		 700		 1.094		 963		

COMPRAS	 -436.013		 -83.213		 -39.769		 -64.575		 -56.109		 -77.306		
AV	 -21.801		 -4.161		 -1.988		 -3.229		 -2.805		 -3.865		
30		 -109.003		 -20.803		 -9.942		 -16.144		 -14.027		 -19.327		
60		 -152.604		 -29.124		 -13.919		 -22.601		 -19.638		 -27.057		
90		 -109.003		 -20.803		 -9.942		 -16.144		 -14.027		 -19.327		
120		 -43.601		 -8.321		 -3.977		 -6.458		 -5.611		 -7.731		

SALDO	INICIAL	 300.000		 433.164		 620.201		 574.847		 490.147		 478.464		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 203.164		 187.037		 -45.354		 -84.700		 -11.684		 9.783		
ENTRADAS	 282.625		 365.400		 167.913		 95.988		 119.219		 100.756		
VENDAS	A	VISTA	 282.625		 342.125		 126.438		 59.500		 92.969		 81.813		
VENDAS	30	D	 	-				 23.275		 28.175		 10.413		 4.900		 7.656		
VENDAS	60	D	 	-				 	-				 13.300		 16.100		 5.950		 2.800		
VENDAS	90	D	 	-				 	-				 	-				 9.975		 12.075		 4.463		
VENDAS	120	D	 	-				 	-				 	-				 	-				 3.325		 4.025		

SAÍDAS	 -79.461		 -178.363		 -213.266		 -180.687		 -130.902		 -90.973		
FORNECEDORES	 -21.801		 -113.164		 -175.396		 -151.298		 -97.273		 -58.757		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -5.486		 -6.641		 -2.454		 -1.155		 -1.805		 -1.588		
DESPESAS	FIXAS	 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -30.324		 -36.708		 -13.566		 -6.384		 -9.975		 -8.778		

FLUXOS	DE	INVEST.	 -70.000		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 -70.000		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2015/1	 433.164		 620.201		 574.847		 490.147		 478.464		 488.247		
PROJEÇÃO	FC	2015/2	 jul-15	 ago-15	 set-15	 out-15	 nov-15	 dez-15	

RECEITAS	 131.250		 105.000		 91.875		 78.750		 65.625		 118.125		
AV	 111.563		 89.250		 78.094		 66.938		 55.781		 100.406		
30,00		 9.188		 7.350		 6.431		 5.513		 4.594		 8.269		
60,00		 5.250		 4.200		 3.675		 3.150		 2.625		 4.725		
90,00		 3.938		 3.150		 2.756		 2.363		 1.969		 3.544		
120,00		 1.313		 1.050		 919		 788		 656		 1.181		

COMPRAS	 -61.031		 -53.550		 -45.872		 -38.194		 -69.891		 -210.696		
AV	 -3.052		 -2.678		 -2.294		 -1.910		 -3.495		 -10.535		
30,00		 -15.258		 -13.388		 -11.468		 -9.548		 -17.473		 -52.674		
60,00		 -21.361		 -18.743		 -16.055		 -13.368		 -24.462		 -73.743		
90,00		 -15.258		 -13.388		 -11.468		 -9.548		 -17.473		 -52.674		
120,00		 -6.103		 -5.355		 -4.587		 -3.819		 -6.989		 -21.070		

SALDO	INICIAL	 488.247		 516.386		 524.019		 524.970		 521.999		 513.923		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 28.140		 7.633		 951		 -2.971		 -8.075		 19.186		
ENTRADAS	 126.263		 106.269		 94.675		 82.469		 69.431		 111.956		
VENDAS	A	VISTA	 111.563		 89.250		 78.094		 66.938		 55.781		 100.406		
VENDAS	30	D	 6.738		 9.188		 7.350		 6.431		 5.513		 4.594		
VENDAS	60	D	 4.375		 3.850		 5.250		 4.200		 3.675		 3.150		
VENDAS	90	D	 2.100		 3.281		 2.888		 3.938		 3.150		 2.756		
VENDAS	120	D	 1.488		 700		 1.094		 963		 1.313		 1.050		

SAÍDAS	 -98.123		 -98.636		 -93.724		 -85.440		 -77.507		 -92.770		
FORNECEDORES	 -62.137		 -65.477		 -61.980		 -55.109		 -48.589		 -58.198		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -2.166		 -1.733		 -1.516		 -1.299		 -1.083		 -1.949		
DESPESAS	FIXAS	 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		 -21.850		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -11.970		 -9.576		 -8.379		 -7.182		 -5.985		 -10.773		

FLUXOS	DE	INVEST.	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2015/2	 516.386		 524.019		 524.970		 521.999		 513.923		 533.109		
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TABELA 29 – Projeção dos Fluxos de Caixa - 2016 
PROJEÇÃO	FC	2016/1	 jan-16	 fev-16	 mar-16	 abr-16	 mai-16	 jun-16	

RECEITAS	 354.113		 428.663		 158.419		 74.550		 116.484		 102.506		
AV	 300.996		 364.363		 134.656		 63.368		 99.012		 87.130		
30		 24.788		 30.006		 11.089		 5.219		 8.154		 7.175		
60		 14.165		 17.147		 6.337		 2.982		 4.659		 4.100		
90		 10.623		 12.860		 4.753		 2.237		 3.495		 3.075		
120		 3.541		 4.287		 1.584		 746		 1.165		 1.025		

COMPRAS	 -251.886		 -88.621		 -42.354		 -68.772		 -59.756		 -82.331		
AV	 -12.594		 -4.431		 -2.118		 -3.439		 -2.988		 -4.117		
30		 -62.971		 -22.155		 -10.588		 -17.193		 -14.939		 -20.583		
60		 -88.160		 -31.017		 -14.824		 -24.070		 -20.915		 -28.816		
90		 -62.971		 -22.155		 -10.588		 -17.193		 -14.939		 -20.583		
120		 -25.189		 -8.862		 -4.235		 -6.877		 -5.976		 -8.233		

SALDO	INICIAL	 533.109		 683.006		 847.763		 818.362		 761.385		 770.189		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 149.897		 164.757		 -29.401		 -56.977		 8.804		 10.419		
ENTRADAS	 315.171		 396.632		 183.027		 103.408		 126.968		 107.305		
VENDAS	A	VISTA	 300.996		 364.363		 134.656		 63.368		 99.012		 87.130		
VENDAS	30	D	 8.269		 24.788		 30.006		 11.089		 5.219		 8.154		
VENDAS	60	D	 2.625		 4.725		 14.165		 17.147		 6.337		 2.982		
VENDAS	90	D	 2.363		 1.969		 3.544		 10.623		 12.860		 4.753		
VENDAS	120	D	 919		 788		 656		 1.181		 3.541		 4.287		

SAÍDAS	 -165.274		 -231.875		 -212.428		 -160.385		 -118.164		 -96.887		
FORNECEDORES	 -103.866		 -162.438		 -172.096		 -129.086		 -82.349		 -62.577		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -5.843		 -7.073		 -2.614		 -1.230		 -1.922		 -1.691		
DESPESAS	FIXAS	 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -32.295		 -39.094		 -14.448		 -6.799		 -10.623		 -9.349		

FLUXOS	DE	INVEST.	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2016/1	 683.006		 847.763		 818.362		 761.385		 770.189		 780.608		
PROJEÇÃO	FC	2016/2	 jul-16	 ago-16	 set-16	 out-16	 nov-16	 dez-16	

RECEITAS	 139.781		 111.825		 97.847		 83.869		 69.891		 125.803		
AV	 118.814		 95.051		 83.170		 71.288		 59.407		 106.933		
30,00		 9.785		 7.828		 6.849		 5.871		 4.892		 8.806		
60,00		 5.591		 4.473		 3.914		 3.355		 2.796		 5.032		
90,00		 4.193		 3.355		 2.935		 2.516		 2.097		 3.774		
120,00		 1.398		 1.118		 978		 839		 699		 1.258		

COMPRAS	 -64.998		 -57.031		 -48.854		 -40.676		 -74.434		 -224.391		
AV	 -3.250		 -2.852		 -2.443		 -2.034		 -3.722		 -11.220		
30,00		 -16.250		 -14.258		 -12.213		 -10.169		 -18.608		 -56.098		
60,00		 -22.749		 -19.961		 -17.099		 -14.237		 -26.052		 -78.537		
90,00		 -16.250		 -14.258		 -12.213		 -10.169		 -18.608		 -56.098		
120,00		 -6.500		 -5.703		 -4.885		 -4.068		 -7.443		 -22.439		

SALDO	INICIAL	 780.608		 810.577		 818.706		 819.718		 816.554		 807.953		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 29.969		 8.129		 1.012		 -3.164		 -8.600		 20.433		
ENTRADAS	 134.470		 113.176		 100.829		 87.829		 73.944		 119.233		
VENDAS	A	VISTA	 118.814		 95.051		 83.170		 71.288		 59.407		 106.933		
VENDAS	30	D	 7.175		 9.785		 7.828		 6.849		 5.871		 4.892		
VENDAS	60	D	 4.659		 4.100		 5.591		 4.473		 3.914		 3.355		
VENDAS	90	D	 2.237		 3.495		 3.075		 4.193		 3.355		 2.935		
VENDAS	120	D	 1.584		 746		 1.165		 1.025		 1.398		 1.118		

SAÍDAS	 -104.501		 -105.047		 -99.817		 -90.994		 -82.544		 -98.800		
FORNECEDORES	 -66.176		 -69.733		 -66.008		 -58.691		 -51.747		 -61.981		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -2.306		 -1.845		 -1.614		 -1.384		 -1.153		 -2.076		
DESPESAS	FIXAS	 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		 -23.270		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -12.748		 -10.198		 -8.924		 -7.649		 -6.374		 -11.473		

FLUXOS	DE	INVEST.	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2016/2	 810.577		 818.706		 819.718		 816.554		 807.953		 828.386		
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TABELA 30 – Projeção dos Fluxos de Caixa - 2017 
PROJEÇÃO	FC	2017/1	 jan-17	 fev-17	 mar-17	 abr-17	 mai-17	 jun-17	

RECEITAS	 377.130		 456.526		 168.716		 79.396		 124.056		 109.169		
AV	 320.560		 388.047		 143.409		 67.486		 105.447		 92.794		
30		 26.399		 31.957		 11.810		 5.558		 8.684		 7.642		
60		 15.085		 18.261		 6.749		 3.176		 4.962		 4.367		
90		 11.314		 13.696		 5.061		 2.382		 3.722		 3.275		
120		 3.771		 4.565		 1.687		 794		 1.241		 1.092		

COMPRAS	 -268.258		 -94.382		 -45.107		 -73.243		 -63.641		 -87.683		
AV	 -13.413		 -4.719		 -2.255		 -3.662		 -3.182		 -4.384		
30		 -67.065		 -23.595		 -11.277		 -18.311		 -15.910		 -21.921		
60		 -93.890		 -33.034		 -15.787		 -25.635		 -22.274		 -30.689		
90		 -67.065		 -23.595		 -11.277		 -18.311		 -15.910		 -21.921		
120		 -26.826		 -9.438		 -4.511		 -7.324		 -6.364		 -8.768		

SALDO	INICIAL	 828.386		 988.027		 1.163.493		 1.132.181		 1.071.500		 1.080.876		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 159.640		 175.466		 -31.312		 -60.680		 9.376		 11.096		
ENTRADAS	 335.657		 422.413		 194.924		 110.129		 135.221		 114.280		
VENDAS	A	VISTA	 320.560		 388.047		 143.409		 67.486		 105.447		 92.794		
VENDAS	30	D	 8.806		 26.399		 31.957		 11.810		 5.558		 8.684		
VENDAS	60	D	 2.796		 5.032		 15.085		 18.261		 6.749		 3.176		
VENDAS	90	D	 2.516		 2.097		 3.774		 11.314		 13.696		 5.061		
VENDAS	120	D	 978		 839		 699		 1.258		 3.771		 4.565		

SAÍDAS	 -176.016		 -246.947		 -226.236		 -170.810		 -125.845		 -103.184		
FORNECEDORES	 -110.617		 -172.996		 -183.282		 -137.476		 -87.701		 -66.644		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -6.223		 -7.533		 -2.784		 -1.310		 -2.047		 -1.801		
DESPESAS	FIXAS	 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -34.394		 -41.635		 -15.387		 -7.241		 -11.314		 -9.956		

FLUXOS	DE	INVEST.	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2015/1	 988.027		 1.163.493		 1.132.181		 1.071.500		 1.080.876		 1.091.972		
PROJEÇÃO	FC	2017/2	 jul-17	 ago-17	 set-17	 out-17	 nov-17	 dez-17	

RECEITAS	 148.867		 119.094		 104.207		 89.320		 74.434		 133.980		
AV	 126.537		 101.230		 88.576		 75.922		 63.268		 113.883		
30,00		 10.421		 8.337		 7.294		 6.252		 5.210		 9.379		
60,00		 5.955		 4.764		 4.168		 3.573		 2.977		 5.359		
90,00		 4.466		 3.573		 3.126		 2.680		 2.233		 4.019		
120,00		 1.489		 1.191		 1.042		 893		 744		 1.340		

COMPRAS	 -69.223		 -60.738		 -52.029		 -43.320		 -79.272		 -78.378		
AV	 -3.461		 -3.037		 -2.601		 -2.166		 -3.964		 -3.919		
30,00		 -17.306		 -15.184		 -13.007		 -10.830		 -19.818		 -19.595		
60,00		 -24.228		 -21.258		 -18.210		 -15.162		 -27.745		 -27.432		
90,00		 -17.306		 -15.184		 -13.007		 -10.830		 -19.818		 -19.595		
120,00		 -6.922		 -6.074		 -5.203		 -4.332		 -7.927		 -7.838		

SALDO	INICIAL	 1.091.972		 1.123.889		 1.132.546		 1.133.625		 1.130.255		 1.121.095		
FLUXOS	OPERACIONAIS	 31.917		 8.657		 1.078		 -3.370		 -9.159		 29.791		
ENTRADAS	 143.210		 120.533		 107.383		 93.538		 78.751		 126.984		
VENDAS	A	VISTA	 126.537		 101.230		 88.576		 75.922		 63.268		 113.883		
VENDAS	30	D	 7.642		 10.421		 8.337		 7.294		 6.252		 5.210		
VENDAS	60	D	 4.962		 4.367		 5.955		 4.764		 4.168		 3.573		
VENDAS	90	D	 2.382		 3.722		 3.275		 4.466		 3.573		 3.126		
VENDAS	120	D	 1.687		 794		 1.241		 1.092		 1.489		 1.191		

SAÍDAS	 -111.293		 -111.875		 -106.305		 -96.908		 -87.910		 -97.192		
FORNECEDORES	 -70.477		 -74.266		 -70.299		 -62.506		 -55.111		 -57.980		
DESPESAS	COM	VENDAS	 -2.456		 -1.965		 -1.719		 -1.474		 -1.228		 -2.211		
DESPESAS	FIXAS	 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		 -24.783		
IMPOSTOS	DIRETOS	 -13.577		 -10.861		 -9.504		 -8.146		 -6.788		 -12.219		

FLUXOS	DE	INVEST.	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				
INVESTIMENTOS	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

SALDO	2017/2	 1.123.889		 1.132.546		 1.133.625		 1.130.255		 1.121.095		 1.150.886		
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6.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL  
 

 
TABELA 31 – Projeção  dos Ativos e Passivos (Triênio) 
Projeção	BP-	2015	 2015	 2016	 2017	

	ATIVO		 835.614	 1.139.459	 1.310.941	

	CIRCULANTE		 772.614	 1.083.459	 1.261.941	
	DISPONÍVEL		 533.109	 828.386	 1.150.886	
	CONTAS	A	RECEBER		 27.038	 28.795	 30.667	
	ESTOQUES		 212.468	 226.278	 80.388	
	NÃO	CIRCULANTE		 63.000	 56.000	 49.000	
	IMOBILIZADO		 70.000	 70.000	 70.000	
	DEPRECIAÇÃO	ACUM.		 -7.000	 -14.000	 -21.000	
	PASSIVO		 835.614	 1.139.459	 1.310.941	
	CIRCULANTE		 267.039	 284.397	 150.315	
FORNECEDORES		 267.039	 284.397	 150.315	
	EMPRÉSTIMOS	A	PAGAR		 	-				 	-				 	-				
	SERVIÇOS	A	PAGAR		 	-				 	-				 	-				
	NÃO	CIRCULANTE		 568.575	 855.062	 1.160.626	
	CAPITAL	SOCIAL		 300.000	 300.000	 300.000	
	LUCROS	ACUMULADOS		 268.575	 555.062	 860.626	
	DIFERENÇA		 	0,00		 		0,00					 		0,00			

 
 
 
6.8. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
 

TABELA 33 – Indicadores de Desempenho 2015 
INDICADORES	DE	LIQUIDEZ	 2015	 2016	 2017	

CAPITAL	CIRCULANTE	LIQUIDO	 452.878	 742.940	 1.051.856	

LIQUIDEZ	CORRENTE	 4	 6	 8	

LIQUIDEZ	SECA	 4	 5	 7	

LIQUIDEZ	IMEDIATA	 3	 5	 7	

INDICADORES	DE	ATIVIDADE	 2015	 jan/17	 jan/17	

GIRO	DOS	ESTOQUES	 1	 1,12	 1,18	

PERÍODO	MÉDIO	DE	ESTOQUES	 36	 36	 31	
PRAZO	RECEBIMENTO	/	
PAGAMENTO	 2015	 jan/17	 jan/17	

PERÍODO	MÉDIO	DE	RECEBIMENTO	 9	 10	 10	

PERÍODO	MÉDIO	DE	PAGAMENTO	 74	 71	 66	

ENVIDAMENTO	 2015	 jan/17	 jan/17	

ENVIDAMENTO	TOTAL	 26%	 19%	 15%	

LUCRATIVIDADE	 2015	 jan/17	 jan/17	

MARGEM	BRUTA	 32%	 32%	 32%	

MARGEM	OPERACIONAL	 10%	 10%	 10%	

MARGEM	LÍQUIDA	 10%	 10%	 10%	

RETORNO	SOBRE	ATIVO	 3%	 2%	 2%	

RETORNO	SOBRE	O	PL	 5%	 3%	 2%	
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6.8.1. Capital Circulante Líquido 
 

 

Capital Circulante Líquido é o total de recursos de curto prazo disponíveis 

para o financiamento das atividades operacionais da empresa. No caso da Torquete, 

ela consegue acumular valores expressivos de Capital Circulante Líquido ao longo 

do exercício social, em razão de seu ativo circulante ser sempre maior que seu 

passivo circulante. Isso é sinal de que a empresa está em equilíbrio financeiro, que 

está empregando recursos de terceiros com prazo superior ao dos investimentos de 

curto prazo, aumentando sua capacidade de solvência.  

A principal razão que levou a empresa a este cenário de ampla folga de 

caixa é a gestão operacional da empresa, que conseguiu que o Ciclo Operacional 

seja curtíssimo com relação ao Ciclo Financeiro: isto é, como o prazo médio de 

estocagem de suas mercadorias (PME) é de 36 dias e o prazo médio de 

recebimentos de suas vendas (PMR) é de 10 dias, o ciclo operacional é de 46 dias. 

Já o prazo médio de pagamento aos fornecedores (PMP) é de cerca de 70 dias; 

então, subtraindo-se o PMP do Ciclo Operacional, tem-se um ciclo de caixa  (ou 

ciclo financeiro) de -24 dias. Ou seja, a empresa opera na invejável situação 

financeira de Ciclo de Caixa Negativo, o que significa que ela não precisa buscar 

financiamento de capital de giro para sua atividade, porque seu fornecedores já 

fazem isso ao concederem 24 dias de pagamento além do tempo que a empresa 

leva para vender e receber as vendas de seus clientes, permitindo que ela aumente 

seu Capital Circulante Líquido consideravelmente em curto espaço de tempo.  

 

6.8.2. Liquidez Corrente 
 

Este índice mede a capacidade que a empresa possui de liquidar seus 

passivos de curto prazo com o uso de seus ativos de curto prazo. Como se nota, a 

empresa possui alto índice de liquidez corrente, tendo em ativos de curto prazo 

quatro vezes o total de seus passivos de curto prazo (em 2015) e, com base na 

projeção do fluxo de caixa para 2016 e 2017 (sobretudo em função do Ciclo de 

Caixa Negativo), a empresa terá em ativos de curto prazo o sêxtuplo de seus 

passivos em 2016 e o óctuplo em 2017.  
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Isso é facilmente compreensível: como o passivo circulante da empresa é 

composto basicamente pelas contas de Encargos Sociais, Fornecedores e Impostos 

a pagar (não tendo valores, por exemplo, na conta de empréstimos ou 

financiamentos), o total do passivo circulante fica bastante pequeno em comparação 

ao ativo circulante. E, além disso, como vimos, os fornecedores financiam os 

clientes por 24 dias. Com isso, o total que a empresa precisa desembolsar no curto 

prazo é muito inferior ao que ela recebe dos clientes no curto prazo. E, ainda, 

considerando-se que que o Ciclo Operacional é curto, muitas vezes a empresa já 

vendeu o estoque, recebeu em 10 dias, refez a compra com o fornecedor, já está 

vendendo o novo estoque, recebendo em 10 dias, sem ainda ter pago a primeira 

compra. Assim, a maior parte do ativo circulante que excede o passivo de curto 

prazo, conferindo liquidez corrente, é capital de giro.  

 

6.8.3. Liquidez Seca 
 

A capacidade que a empresa tem de liquidar seus passivos de curto prazo 

sem utilizar, para isso, os valores de seus estoques (que não tem a mesma liquidez 

dos disponíveis e dos recebíveis) é chamado de índice de Liquidez Seca. Como dito 

no tópico acima, o ciclo de caixa da papelaria Torquete® favorece que ela tenha 

disponíveis em constante acúmulo – e quanto mais rápido vender, mantendo a 

mesma margem de contribuição, o mesmo prazo de pagamento aos fornecedores e 

de recebimento dos clientes, maior será esse acúmulo e a folga de caixa. Por esse 

motivo, mesmo desconsiderando os estoques, a empresa possui liquidez suficiente 

para arcar com suas obrigações de curto prazo em quantidade amplamente maior. 

Inclusive, a diferença entre os índices de liquidez seca e os índices de liquidez 

corrente é pequena, revelando que, de fato, a empresa chegou a uma situação de 

baixíssima dependência de suas vendas para arcar com suas obrigações de curto 

prazo.  

 

6.8.4. Liquidez Imediata 
 

Este índice revela a capacidade que a empresa tem de liquidar seus 

passivos de curto prazo utilizando apenas seus disponíveis. Mais uma vez, a 

situação financeira se mostra confortável: a empresa terminará o exercício social de 
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2015 com três vezes mais disponíveis do que seus passivos de curto prazo. E com a 

manutenção do mesmo ciclo de caixa, em 2016 esse índice será cinco vezes maio 

que os passivos, e sete vezes em 2017.  

 

6.8.5. Endividamento total 
 
 

Para saber se uma empresa utiliza muito ou pouco capital de terceiros, 

utiliza-se o índice de endividamento total. Em outros termos, trata-se de analisar o 

grau em que a atividade operacional da empresa é financiada pelo capital de 

terceiros. No caso da papelaria Torquete®, este endividamento é mínimo. O capital 

próprio representa, na menor porção, 74% dos recursos financeiros – ou seja, 

apenas 26% se trata de capital de terceiros.  

 

6.8.6. Margem de Lucro 
 

Em termos de lucratividade, o cenário não é tão favorável quanto é o clico de 

caixa. Isso porque o mercado de papelaria não trabalha com uma margem de lucro 

alta: analisando a margem bruta já se nota que a empresa consegue obter apenas 

32% – ou seja, de 100% do valor de receita bruta, 68% são custos (desses, 59% são 

custos de mercadoria vendida e 9% são impostos federais). 

Por conseguinte, a margem de contribuição também é baixa: 31%. Tomado 

isoladamente, não se trata de um baixo percentual. Mas, quando comparado ao 

percentual de despesa fixas, nota-se que é bastante estreita. Os as despesas 

operacionais, fixas, somam 21%. Com isso, apenas 10% é o que sobre de margem 

operacional (isto é, qual o percentual de retorno que a atividade operacional da 

empresa proporciona, descontados todos os custos de sua operação). Em alguns 

meses, como janeiro, fevereiro, março e julho, quando a empresa tem altos picos de 

venda, registram retorno satisfatório, ficando acima do custo de oportunidade 

estabelecido (a remuneração da SELIC); mas os demais meses puxam o resultado 

para baixo, levando a uma margem operacional (e também líquida, no caso do 

Simples Nacional) de 10%, ou seja, inferior ao custo de oportunidade. 
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6.8.7. Retorno Sobre o Ativo e Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
 

Quando se trata de medir esse retorno considerando o investimento feito, o 

projeto se mostra pouco rentável. Na projeção de resultados feita, o retorno sobre o 

ativo é de apenas 2,3% na média dos exercícios;  e a rentabilidade sobre o 

Patrimônio Líquido (o capital dos sócios), apenas 3,5%. Sem dúvida, rentabilidades 

inaceitáveis, pois inferiores até mesmo à rentabilidade da poupança e ao aumento 

inflacionário. 

 

6.8.8. Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno 
 

Recorrendo a outros métodos de análise, pode-se confirmar a inviabilidade 

do negócio, considerando-se o retorno atual. Dentre vários métodos possíveis de 

análise de investimento, dois serão aqui utilizados: o Valor Presente Líquido (VPL) e 

a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Valor Presente Líquido é nada mais que o valor atual dos saldos de caixa 

futuros acrescidos por uma taxa – o custo do capital – durante determinado período. 

Isso significa que, para saber se um projeto é viável, é preciso considerar quatro 

coisas: de quanto é o investimento, por quanto tempo ficaria investido, quanto ele 

traria de incremento de caixa para a empresa e qual é o custo desse capital (custo 

do dinheiro no tempo, taxa de juros decorrente de seu empréstimo, custo de 

oportunidade, ou todas as coisas, compondo um custo médio ponderado de capital).  

Assim, considerando-se que o valor do investimento inicial é de R$ 

370.000,00, a uma taxa de 15% (custo de capital ligeiramente superior à SELIC, que 

é a taxa mínima aceita pelos proprietários), a empresa tem como retorno, ao final do 

período de três anos, um VPL negativo de R$ 120.723,00. Isso não significa que a 

empresa tenha tido ou terá prejuízo líquido a soma dos exercícios, mas que, na 

soma dos três anos, caso todas as projeções ocorram, ela ganhará R$ 120.723,00 a 

menos que o total que ganharia se aplicasse os mesmos R$ 370.000,00 em 

qualquer fundo de investimento que rendesse 106% da CDI (que está em 14,14%), o 

que resultaria nos 15% estimados como taxa de desconto dos fluxos de caixas. 

Deste modo, R$ 370.000,00 a uma taxa de 15%, por 3 anos, resulta em R$ 

562.723,75. Ou seja, a empresa receberia R$ 442.000,72 (R$ 120.723,00 a menos 

que os R$ 562.723,75 do fundo). 
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Taxa Interna de Retorno é a taxa que, uma vez aplicada, faz com que os 

valores dos rendimentos futuros (os saldos de caixa) de um investimento sejam 

trazidos para seu valor presente, igualados ao valor do investimento, zerando, 

assim, o VPL do mesmo. Assim, a taxa que iguala valor de investimento e 

rendimentos futuros é a taxa de retorno que esse projeto trará para o investidor. No 

mais, a taxa revela qual o retorno do projeto apenas com base na atividade 

operacional da empresa, sem considerar custos associados ao capital investido. Por 

isso, para saber se a taxa encontrada é ou não uma boa taxa de retorno, é preciso 

compara-la à taxa mínima de atratividade (o mínimo que se está disposto a ganhar 

em um projeto), ao custo do capital a ser investido. 

No caso da papelaria Torquete, a Taxa Interna de Retorno resulta em 

7,35%, taxa esta inferior ao custo de capital estimado: 15%, o que significa que o 

investimento não é viável, caso seja mantido o mesmo percentual de rentabilidade. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Com base dos dados apresentados anteriormente, algumas alternativas 

foram selecionadas como sugestão de implementações a serem feitas pela 

empresa. Abaixo seguem estas alternativas. 

A pesquisa de amplitude de mix realizada com a concorrência revelou dados 

importantes sobre como os concorrentes se posicionam no mercado, mostrando que 

a segmentação de clientes corporativos é uma estratégia adotada pela maioria. 

Nesse sentido, a estratégica de variedade focalizada na amplitude de mix cumpre 

bem a necessidade de implementar diferenciais competitivos de modo que a 

empresa não entre no cenário de concorrência direta com empresas maiores, mas 

crie outro conceito de papelaria, em que o foco não esteja em um único segmento 

de clientes, mas na oferta de soluções completas em papelaria. Inclusive, seria de 

grande valia implementar análises detalhadas da concorrência, por meio de visitas 

para análise do mix, envio de orçamentos por e-mail, análise da política comercial, 

do perfil dos clientes, da estrutura logística, com vistas a levantar quais são suas 

vantagens e, sobretudo, seus pontos fracos, suas principais falhas, de modo que a 

Torquete® possa definir uma estratégica comercial que inclua em sua proposta de 

valor elementos que os clientes esperam e que a concorrência não entrega.  

Apesar da crise econômica, o consumidor de papelaria tem um limite mínimo 

de consumo, pois, acabando o papel, a caneta, o grampo, a fita adesiva, o lápis de 

cor, dentre outros, não há como deixar de adquiri-los. Mas a diminuição do poder 

aquisitivo da moeda e a redução da própria disponibilidade financeira das famílias 

certamente leva muitos consumidores a alterar seu padrão de consumo, a migrar 

das marcas mais conceituadas para marcas de menor preço. Se a empresa souber 

compor um mix que capture essa tendência, pode se destacar de concorrentes que 

não alteraram o mix ofertado, e continuam tentando ofertar o mesmo mix a um 

consumidor cujo poder aquisitivo pode ter mudado, sobretudo em um bairro 

composto em sua maioria por consumidores da classe C e D.  

Tendo em vista que a empresa procura soluções que resultem no aumento 

de receita, que adota a estratégia de amplitude de mix e que, a julgar pelos meses 

em que há alto pico nas vendas, a infraestrutura atual tem capacidade operacional 

para no mínimo triplicar o volume de vendas com aumento pouco significativo dos 

custos fixos (basicamente, mais mão-de-obra), sugere-se que a empresa analise a 



 
 

86 

viabilidade de contratar pessoal especializado na área comercial e de marketing, já 

que a empresa não possui colaboradores com conhecimento nessas áreas, e tem 

grande necessidade de definir uma estratégia comercial que contemple expansão 

para outros canais de venda e que consiga desenvolver a comunicação correta para 

eles.  

Especificamente quanto a canais de distribuição, julga-se que empresa 

conseguiria implantar a venda por catálogo sem necessidade de grande 

investimento inicial, por exigir basicamente a definição de uma política comercial, a 

seleção de um mix direcionado a cada grupo de consumidores e a contratação de 

um vendedor externo ou representante comercial para visitas os compradores, nos 

casos em que se aplica, tais como no atendimento a empresas, escolas, etc.  

Outra alternativa em canais seria o desenvolvimento de um e-commerce. 

Embora possua website, a empresa o utiliza apenas como forma de divulgação de 

produtos. A equipe analisou os principais pontos relativos a esse canal de 

distribuição e, com base no considerável crescimento das vendas no Brasil via e-

commerce, no incremento de receita que outras empresas do mesmo ramo afirmam 

ter obtido por esse canal (em média, 15%, conforme análise do setor feita 

anteriormente) e com base na amplitude do mix e nos preços praticados pela 

Torquete®, a implantação poderia ser uma excelente alternativa de distribuição, 

trazendo aumento de receita, com um ínfimo aumento dos custos fixos. Sem dúvida, 

uma análise mais apurada de todos os detalhes próprios desse canal exigiriam um 

projeto à parte, pois seria preciso tratar de parcerias em transporte para uma 

logística ágil, certificados e medidas para segurança cibernética, layout que permita 

uma navegação fácil e intuitiva, plataforma robusta e sem bugs, controle rígido dos 

estoques, custos de financiamento de clientes por parcelamentos longos, dentre 

outros. Assim, sugere-se que a empresa continue estudando qual seria a melhor 

composição desses fatores, para conseguir avaliar com mais consistência o impacto 

que esse projeto teria em seus custos e se a rentabilidade justifica o investimento. 

Especificamente quanto à segmentação de clientes, atualmente não há um 

perfil específico de comprador: a empresa atende empresários, donas de casa, 

artesãos, professores, escolas, instituições, igrejas, clubes, dentre outros grupos 

sociais. Por um lado, isso facilita a publicidade, já que todos são potenciais 

compradores. Mas, por outro lado, toda publicidade ou propaganda difusa, isto é, 

sem uma mensagem clara direcionada a um tipo específico de consumidor, pode se 
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mostrar ineficaz. Por isso, a equipe sugere que a empresa faça campanhas de nano 

marketing, isto é, que se dirija a cada grupo de consumidor em seu ambiente, com 

uma mensagem direcionada às suas necessidades. Por exemplo, um folder 

contendo a política comercial da empresa para atender o mercado coorporativo e 

panfletos mensais ou e-mail marketing semanais com ofertas ou promoções de 

materiais para escritório a serem entregues ou enviados apenas aos decisores de 

compra de material para escritório. Da mesma forma, devem ser estudadas quais as 

campanhas e ferramentas mais adequadas para atingir os demais grupos: 

professores e escolas, pais de crianças em idade escolar, universitários, artesãos, 

etc. 

Quanto ao modelo de negócio atual, julga-se que a proposta de valor, a 

forma de realiza-la e as exigências que ela traz estejam suficientemente claras para 

os proprietários; além disso, pela análise do ambiente, dos processos e das 

implementações a serem feitas no curto prazo, julga-se que a proposta está sendo 

absorvida com êxito pela estrutura de trabalho. Em acréscimo, acredita-se que 

empresa tenha grande potencial de desenvolver com sucesso esse modelo de 

negócio, no mínimo levando-se em conta que, após concentrar seu foco no ramo de 

papelaria nos últimos dois anos, aumentando o mix em 40%, ela tem obtido incríveis 

15% de novos clientes em média, a cada seis meses. Isso sem ter definido plano de 

marketing algum, e com utilização de recursos mínimos de publicidade. 

A equipe julga haver riscos nessa estratégia, pois para disseminar a imagem 

de que é completa, outros produtos que ainda não compõem o mix terão de ser 

incorporados para que a imagem se sustente, pelo simples fato de que mais gente 

iria procurar ali sanar suas necessidades, às vezes muito peculiares. Assim, a 

empresa acabaria tendo de investir em linhas de produtos que poderiam não ter a 

mínima rotatividade – e se a empresa abre demais esse leque, pode vir a formar 

enormes montantes de que pequenas quantidades sem giro, como alerta Grazziotin 

(2002, pp. 126), perdendo rentabilidade sobre os investimentos. 

Por outro lado, é de fato uma tendência deste época buscar tudo em um só 

lugar, e se a empresa tiver bons parceiros em logística, para trabalhar apenas com 

encomendas de itens muito peculiares, isso pode ser uma boa estratégia. Uma 

medida poderia ser utilizar em maior medida as “vendas futuras” – muito comuns 

nas lojas de móveis ou eletrônicos, quando o cliente paga pela mercadoria antes de 

recebe-la, para garantir a aquisição, e apenas depois disso a empresa encomenda o 
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produto com o fornecedor, combinando um prazo de entrega. É uma forma de ser 

completa sem fazer estoques, mas é preciso analisar se o cliente que procura uma 

papelaria completa está disposto a aceitar essa imagem, se não encontrar na hora o 

que procura.  

De qualquer forma, a estratégia é ainda menos arriscada que a de 

profundidade. Pois errar em pequenas quantidades é algo fácil de corrigir com uma 

oferta ou liquidação, por exemplo; mas errar em grandes volumes é algo que pode 

sufocar o fluxo de caixa da empresa, e até mesmo leva-la a uma situação de 

insolvência. 

Quanto ao cenário econômico-financeiro, a empresa apresenta boa gestão 

de compras, a julgar pelo prazo de estocagem dos produtos, e uma boa política 

comercial, em que os fornecedores financiam suas vendas aos clientes, trazendo à 

empresa folga de caixa. Mas, em termos de rentabilidade, é preciso melhorar. Nesse 

sentido, sugere-se que a empresa invista o excedente de caixa em um projeto mais 

rentável que a atividade operacional. Para muitas empresas, o crescimento com 

base apenas no capital próprio, no retorno proporcionado pela atividade ao fim de 

cada ciclo operacional, é algo que pode ser lento demais. E, para essas empresas, a 

própria lentidão do ciclo operacional pode fazer com que o endividamento oneroso 

se torne um grande risco à liquidez, uma dificuldade a mais para a gestão de caixa. 

Já no caso da Torquete®, em que o ciclo operacional é bastante curto e 

rapidamente ocorre o retorno do capital aplicado em estoques, a alternativa de 

investir em outro projeto é bastante propícia. Pois, se investisse a metade do valor 

do Capital circulante Líquido em outro projeto, deixando a outra metade do capital 

como fundo fixo de caixa, ainda contaria com a segurança de ter à disposição o 

dobro do total dos passivos de curto prazo. E com o ciclo de caixa atual, logo teria 

mais excedentes, o que deixaria a empresa na mesma situação de liquidez atual, 

como o acréscimo do retorno não-operacional decorrente do outro projeto. Assim, o 

excedente de caixa poderia se aplicado, por exemplo, em fundos de renda fixa, que 

mesmo no curto prazo estão pagando boa remuneração. Isso levaria a empresa a 

ter um retorno não-operacional maior que o retorno operacional, mas que só poderia 

ser conseguido pela facilidade que a empresa tem de gerar caixa pela atividade 

operacional. 

O que ela também poderia fazer para melhorar a rentabilidade é uma 

alavancagem operacional: investir o excedente de caixa em projetos internos que 
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trouxessem aumento de suas vendas sem aumentar seus custos fixos, de modo a 

elevar sua margem de contribuição e, por consequência, aumentar seu lucro e seu 

retorno (como, por exemplo, investindo em e-commerce). 

Quanto aos riscos de implementação, tendo em vista as expectativas da 

empresa assessorada, os objetivos do projeto definidos em função dessas 

expectativas, e todas as ferramentas de análise apresentadas acima, considera-se 

que este projeto envolva os riscos destacados abaixo, quanto à implementação das 

alternativas propostas. 

Como o cenário econômico nos últimos meses registra índices acumulados 

de retração no consumo, mesmo no que diz respeito a bens essenciais, e que a 

presença de fatores provocadores dessa retração continuam presentes, tais como a 

diminuição da massa salarial em circulação, o aumento da taxa básica de juros, a 

inflação de custos, considera-se que o alcance de um resultado para os objetivos 

pretendidos é negativamente influenciado e condicionado por esses fatores, 

podendo não ser realizado a contento – já que se trata de tentar expandir mercado, 

pelo aumento das vendas, em um cenário em que as vendas têm caído por 

ameaças alheias ao controle da empresa e em boa medida independentes de 

implementações estratégicas internas sugeridas pelo projeto.  

Outro fator crítico apontado pela empresa é o posicionamento incoerente 

com o perfil do consumidor da região em que a loja se localiza: a empresa na mente 

do consumidor está montada para clientes da classe B, e a região de atuação tem 

consumidores em sua maioria enquadrados na classe C. O risco que esse erro de 

posicionamento traz para o objetivo de aumento de mercado é o de que, se a 

empresa pretende permanecer na mesma região, ela precisa implementar mudança 

de mix, além da amplitude que possui, alterar layout e apresentar uma proposta de 

valor que seja clara à classe C, mas isso poderia implicar a perda de alguns clientes 

da classe B, que hoje talvez comprem na loja justamente pelo posicionamento estar 

orientado à sua faixa de renda.  

Alguns dos clientes pesquisados afirmaram ter encontrado dificuldade para 

se lembrar do nome da papelaria antes de visita-la mais vezes. Isso constitui um 

risco para a publicidade da empresa, por dificultar a memorização da marca, o 

marketing boca-a-boca, etc. Antes de investir em aumento das vendas, o que tratia 

maior visibilidade, seria interessante avaliar quais is impactos de uma eventual 
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mudança controlada e paulatina do nome fantasia – algo que os próprios 

empresários já quesitonaram se seria cabível. 

Por fim, o mix apresenta diversos itens sem giro ou com giro baixo ao longo 

do ano, isso faz com que a empresa tenho uma quantia considerável de capital que 

não gera retorno, e esse problema com altos estoques pode impedir a empresa de 

implementar, neste momento, as alternativas propostas pelo projeto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

91 

REFERENCIAIS 
 

 

ABFIAE. Carga Tributária Elevada é a grande culpada pelo alto preço dos 
materiais escolares. Disponível em: <http://www.abfiae.com.br/impostos-em-
material-escolar>. Acesso em 20 abr. 2015. 
 
BACEN. Metas da inflação. Resolução 4345. 25/06/14. Disponível em 
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/
Normativos/Attachments/48703/Res_4345_v1_O.pdf . Acesso em 28/10/15 
 
_______. Metas da Inflação. Resolução 4419. 25/06/15. Disponível em 
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/
Normativos/Attachments/48527/Res_4419_v1_O.pdf Acesso em 28/10/2015. 
 
BARKI, E. Estratégia de Marketing. Dissertação apresentada à Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito para obtenção de título de 
Mestre em Administração de Empresas. (ONDE?), 2004. 
 
BECKMAN, T. N; DAVIDSON, W, TALASYCK, W. Marketing. 9ª ed. New York: Ronald Press, 1973.  
 
BLESSA, R. Merchandising no Ponto de Venda. 4. Ed. São Paulo. Atlas, 2006. 
 
BNDES. Comércio Varejista. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivo
s/conhecimento/relato/com_vare.pdf>. Acesso em 11 de maio de 2015. 
 
______. Desempenho Recente do Comércio Varejista. Disponível em 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivo
s/conhecimento/setorial/get2is20.pdf>. Acesso em 11 de maio de 2015. 
 
 
FREITAS, E; FREZZA, C. Gestão e Sucessão em Empresa Familiar. Novo 
Hamburgo: Gestão e Desenvolvimento, 2005. 
 
FIFER, B. Dobre seus Lucros. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Agir, 2012. 
 
 
GITMAN, L; MCDANIEL, C. O Futuro dos Negócios. Trad. Roberto Galman. 4ª 
Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
GRAZZIOTIN, G. A arte do Varejo: o pulo do gato está nas compras. 6ª edição. São 
Paulo: SENAC, 2002. 
 
IBGE. Séries Estatísticas. Disponível em: 
<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=2&no=1>. Acesso em 12 de 
abril de 15. 
 



 
 

92 

IDV. O comercio Brasileiro em números. Disponível em 
<http://www.idv.org.br/varejo-dados-index.aspx>. Acesso em 27 de abril de 2015.  
 
LACERDA, A; et al. Economia Brasileira. Org. José Márcio Rego, Rosa Maria 
Marques. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
LIMEIRA, T. Comportamento do Consumidor Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
MACHADO, L. Entre a gestão e o autosserviço. Decision Report. 2011. Disponível 
em: 
<http://www.decisionreport.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9471
&sid=5>. Acesso em 27 de abril de 2015.  
 
PARENTE, J. Varejo no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
LEVY, M; WEITZ, B. Administração de Varejo. Trad. Érika Suzuki. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
 
PARENTE, J. Varejo no Brasil. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
PAULINO, L. O Plano Real e os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. 
In: Economia Brasileira: da colônia ao governo Lula. Coord. Marcos Cordeiro Pires. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
PRATES, D. M. Crises financeiras nos países "emergentes": uma interpretação 
heterodoxa. Campinas: UNICAMP. IE, 2002 (Dissertação, Doutorado em Ciências 
Econômicas).  
 
PRIMEIRA PAGINA. Sustentabilidade ajuda nas vendas das papelarias.       
Disponível em: 
<http://www.officebrasilescolar.com.br/2014/noticias_detalhe.asp?noticia_id=29629&
idioma=1#.VV0v02Bjpc3>. Acesso em 20 de abril de 2015.  
 
_______. Brasil entra no ranking dos 10 maiores mercados de e-commerce. 
Disponível em: 
<http://www.officebrasilescolar.com.br/2014/noticias_detalhe.asp?noticia_id=30469&
idioma=1#.VV00j2Bjpc3> Acesso em 20 de abril de 2015. 
 
REBELO, A. Et al. O sétimo plano. Brasília: câmara dos deputados, 1994. 
 
REVISTA DA PAPELARIA. Material Escolar sofre Carga Tributária Elevada. 
Disponível: 
<http://www.revistadapapelaria.com.br/novosite/noticia.php?id=372&editoria=Negóci
os>. Acesso em: 20 de abril de 2015. 
 
SERASA EXPERIAN. Atividade do comércio cresce 3,7% em 2014, aponta 
Serasa Experian. 2015. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/01/crescimento-do-comercio-
varejista-em-2014-e-o-menor-dos-ultimos-11>. Acesso em 27 de abril de 2015.  
 



 
 

93 

STEFANO, F. Consumo: a força que move a economia. Revista Exame, São Paulo, ed. 916, p. 25-35. 
Abr. 2008. 
 
TURLEY, L. W.; CHEBAT, J-C. Linking retail strategy, atmospheric design and 
shopping behaviour. Journal of Marketing Management, v. 18, p. 125-144, 2002.  
KOTLER, P. Marketing management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2000. 
 
VASCONCELLOS, M; GARCIA, M. Fundamentos de Economia. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

94 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 - DADOS GERAIS DA EMPRESA ASSESSORADA 
 

 
Nome Fantasia: Torquete® Papelaria & Informática 
 
Razão Social: Torquete & Oliveira LTDA 
 
Localização: Rua São José dos Pinhais, 1378. Sítio Cercado – Curitiba PR 
 
Porte: Empresa de Pequeno Porte - EPP 
 
Regime Tributário: Simples Nacional 
 
Segmento: Comércio Varejista 
 
Setor de Atividade (segundo Grupos de Atividade do IBGE): 
* Setor 6 – Materiais para Escritório, Informática e Comunicação 
* Setor 7 – Papelaria, Revistaria e Jornais 
 
Negócio Principal: Materiais para Escritório 
 
Oportunidades de Negócio Aproveitadas:  

• Materiais Escolares, 
• Materiais Técnicos 
• Materiais Para Artesanato 
• Papéis Especiais 

 
Canal de Distribuição: Loja Física 
 
Número de Colaboradores: 7 
 
Espaço Físico: 442 m2 
 
Mix: Aproximadamente 10 mil itens 
 
Canais de Marketing 
* Site (Publicidade e propaganda)  
* Redes Sociais: Página no Facebook, Google+, Twiter e Kekanto 
* Folders Institucionais e promocionais 
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