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RESUMO

O objetivo deste estudo será verificar qual a viabilidade econômica e financeira para
abertura de uma empresa de lava car móvel na cidade de Curitiba, tendo como
principais regiões de atuação os bairros do Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Hauer e
Sitio Cercado. Neste projeto foram aplicadas as pesquisas quantitativa e qualitativa
conceituada e justificada de forma descritiva e explicativa. Assim buscar-se-á responder
o problema de pesquisa para que se possa chegar à conclusão de viabilidade, seja ela
positiva ou não. Este trabalho contará com um estudo aprofundado sobre o mercado
em que a empresa está inserida, seu público alvo e tudo que envolve a viabilidade
econômica e financeira do negócio.

Palavra Chave: Lava Car Móvel; Plano de Negócio; Viabilidade econômica e
financeira.



ABSTRACT

The objective of this study is to verify the economic and financial viability of opening a
mobile car wash company in the city of Curitiba, having as the main areas of operation
the neighborhood of Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Hauer and  Sítio Cercado  In
this project were applied quantitative and qualitative research conceptualized and
justified in a descriptive and explanatory form. Therefore will be sought, to answer the
research problem to be able to reach the viability conclusion, whether it positive or
negative. This work will count with an in-depth study about the market in which the
company is inserted, its target public and everything that involves the economic and
financial viability of the business.

Keyword: Mobile Car Wash; Business plan; Economic and financial viability.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Atualmente o mercado de serviços prestados na residência ou no local onde o

cliente deseja, vem aumentado significativamente e segundo a reportagem publicada

pelo G1 em 09 de junho de 2013, este mercado tem se expandido nos últimos anos.

Em 22 de outubro de 2013, um artigo publicado pelo Diário do Comércio aponta o

crescimento de 100% dos serviços delivery, segundo pesquisa realizada pelo

e-commerce Brasil.

Conforme o artigo publicado por Juliana Silva no InfoMoney, pode-se

considerar relevante o aumento da demanda por veículos automotivos que ocorre

devido a acessibilidade dos brasileiros na compra de automóveis. De acordo com o

artigo, um levantamento feito pela consultoria automotiva Jato Dynamics, em 2005 para

adquirir um veículo popular, era preciso 124 salários mínimos. Para fazer a mesma

compra hoje é necessário 66 salários.

Em observação aos relatos descritos acima, esse projeto tem por finalidade

demonstrar a viabilidade econômica e financeira de abertura de uma empresa de

Lava-Car Móvel de forma a atender as expectativas e as necessidades dos clientes.

A questão ambiental é algo extremamente relevante e sem dúvida uma

preocupação que envolve todos os setores econômicos. Executar as atividades

utilizando dos recursos naturais de forma a impactar o menos possível, não só pode

levar a empresa a um diferencial de mercado, como é também um dever de todo

cidadão. Sendo assim, foi optado por oferecer um serviço de lavagem a seco.

Diante do exposto, o projeto em estudo tem como finalidade responder ao

seguinte problema de pesquisa: qual a viabilidade econômica e financeira de abertura

de um lava car móvel na região de Curitiba?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade financeira de abertura de uma empresa de lava car móvel

em Curitiba.

1.2.2 Objetivos Específicos

● Analisar o mercado do setor de limpeza e higienização automotiva;

● Levantar o perfil do público alvo;

● Elaborar o plano de negócio.

● Verificar a viabilidade financeira do negócio.

1.2.3 Justificativa

O cenário do setor automotivo na região de Curitiba tem demonstrado uma

demanda favorável para quem quer entrar no ramo de limpeza e higienização de

automóveis, segundo artigo publicado em 05 de maio de 2015 pela Agência de Notícias

da Prefeitura de Curitiba, que constata o número de 1,33 habitantes por veículo. Com

este projeto a empresa poderá desenvolver seu planejamento a médio e longo prazo,

ficando este como uma de suas principais fontes de consulta, pois se trata de um

documento de direcionamento e planejamento da organização. Com o plano de negócio

a empresa será capaz de antever os riscos e oportunidades, o que irá colaborar para

tomada de decisões, planejamento de ações, tal como, estabelecer seus objetivos e

metas.
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Assim, este projeto irá contribuir com os principais fatores que permeiam a

viabilidade de implantação do lava car móvel Clean Car.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EMPREENDEDORISMO

Toda criação de um novo projeto, seja ele técnico, científico ou empresarial,

necessita estar fundamentado em um conceito de empreendedorismo. E o que é

empreendedorismo?

Segundo Barreto “Empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a

partir de muito pouco ou de quase nada” (BARRETO, 1998, p. 190).

O termo empreendedor origina-se do francês entrepreneur, que significa aquele

que assume riscos e começa algo novo.

Para Chiavenato “o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio

para realizar uma ideia ou projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades e

inovando continuamente” (CHIAVENATO, 2005, p. 3).

As dificuldades que os empreendedores enfrentam na maioria das vezes estão

relacionadas ao fato de que suas invenções de negócios ou serviços precisam de uma

significativa modificação para serem comercializáveis, e isso requer habilidades

administrativas, capacidade de marketing e recursos financeiros que muitas vezes de

início eles não dispõem.

“O estudo do empreendedorismo é relevante atualmente não só porque ajuda

os empreendedores a melhor atender às suas necessidades pessoais, mas também

devido á contribuição econômica dos novos empreendimentos” (HISRICH; PETERS,

2006, p. 43).

Para que um novo negócio seja empreendido, faz-se necessário, dentre outros

aspectos, realizar a análise ambiental.
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3 MÉTODO

3.1 TIPOS DE PESQUISA

Pesquisa é um conjunto de atividades que vão em busca de um conhecimento

para estabelecer ou confirmar fatos. Em todas as pesquisas é bom conhecer os dois

tipos e assim definindo se são quantitativos ou qualitativos. Segundo Stablein (2001) “a

distinção popular quantitativo/qualitativo está enraizada simplesmente na separação

entre representações numéricas e representações não numéricas” (GODOI et al; apud

STABLEIN, 2010, p. 80).

Neste projeto, cujo objetivo é verificar a viabilidade financeira de implantação de

um lava car móvel em Curitiba, o tipo de pesquisa utilizada é a quantitativa, que

segundo Pinheiro (2004), é um estudo estatístico que explica em dados numéricos

hipóteses que necessitam de estudo, com um extenso volume de informações, pois

utiliza uma pesquisa elaborada que permite perguntas objetivas e comparações e

conclusões entre os entrevistados.

Quantos aos fins, esta pesquisa será conceituada e justificada de forma

descritiva e explicativa, pois irá descrever os dados coletados bem como explicar os

fenômenos identificados, demonstrando se o negócio será viável ou não. Segundo

Vergara (2011, p. 42)

a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis a
definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação.
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De acordo com Vergara (2011, p.42) “a pesquisa explicativa tem como principal

objetivo tornar algo inteligível justificar-lhes os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais

fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno”.

Os meios de investigação utilizado nesse projeto é o de pesquisa de campo,

que segundo Vergara (2011) é realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno.

Sua aplicação é feita através de questionários, testes e observação participante ou não.

3.2 PESQUISA QUANTITATIVA

3.2.1 Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de um questionário (APÊNDICE A) online,

realizado com a ferramenta de pesquisa do Google, abrangendo pessoas que residem

nos bairros definidos como público alvo, faixa etária variada, renda familiar e costumes

quanto ao uso do serviço de limpeza de veículos. A pesquisa foi enviada por e-mail e

compartilhada em redes sociais buscando abranger o maior número de pessoas

possível, até que se atendesse a quantidade estipulada no cálculo amostral.

3.2.2 Plano Amostral

Sendo uma das fases do planejamento estatístico, é no plano amostral onde se

realiza o planejamento de realização da amostra e todo o procedimento para após

realizar a coleta de dados, tais como: levantamento de informações, dados a serem

obtidos, levantamento a ser utilizado, custos envolvidos, dentre muitos outros fatores.

Bolfarine e Bussab (2007) relata que a definição de um plano amostral deve esclarecer

o que esta sendo investigado, as perspective de inclusão, as unidades amostrais, os
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estimadores e os respectivos erros amostrais. Com isso pode se perceber de quem e

do que esta sendo avaliado e analisar os erros esperados.

A pesquisa, que tem como objetivo coletar dados para verificar a viabilidade de

abertura de uma empresa de lava car móvel na cidade de Curitiba, será realizada nos

seguintes bairros: Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Hauer e Sitio Cercado.

BAIRROS POPULAÇÃO

ALTO BOQUEIRÃO 53.671

BOQUEIRÃO 73.178

XAXIM 57.182

HAUER 13.315

SITIO CERCADO 115.525

TOTAL 312.871

Quadro 1: Dados para realização do cálculo da amostra
Fonte: IPPC

A população de cada bairro somada, dará o número utilizado no cálculo

amostral. Para evidenciar a viabilidade de abertura da empresa, foram necessários

segundo o cálculo da amostra, um total de 384 entrevistados na pesquisa.

Figura 1: Calculadora de Amostras
Fonte: NETQUEST



21

A pesquisa quantitativa utiliza indicadores numéricos, realiza projeções para a

população e rígidos critérios estatísticos conforme descreve Vergara (2011). Para a

definição da amostra, foi utilizado um modelo estatístico que, definido os parâmetros

fundamentais, informa o número representativo de pessoas ou eventos que se deve

coletar para adquirir a confiabilidade pré-definida dos resultados, segundo o cenário ao

qual se dispõe.

3.2.3 Apresentação Dos Dados

A pesquisa para o lava car móvel, foi aplicada a 321 pessoas, no qual

obteve-se 59,4% de mulheres e 40,6% homens participantes.

Gráfico 1: Bairros
Fonte: Os Autores (2016)

Pode-se observar no gráfico 1, que 57% dos entrevistados residem em bairros

onde não é o foco principal de atendimento, porém segundo análise realizada os



22

mesmos se mostraram favoráveis quanto ao uso do serviço. O que se conclui é que há

um grande potencial de abrangência do lava car, tendo em vista tratar-se de um serviço

móvel.

Gráfico 2: Renda familiar
Fonte: Os Autores (2016)

Conforme o gráfico 2 resulta-se que 44%, dos entrevistados tem renda familiar

entre R$ 1.761,00 e R$ 4.400,00.

Para validação da pesquisa, precisa-se saber se os candidatos possuem

automóvel. Foi evidenciado que 91,5% possuem ou utilizam-se do veículo de outra

pessoa com frequência e apenas 8,5 % não possuem automóvel.

Gráfico 3: Frequência
da Lavagem do

Veículo
Fonte: Os Autores
(2016)

Conforme

observado no

gráfico 3 a pesquisa revelou que 26% dos candidatos lavam seu veículo uma vez por

mês, 30,4% lavam uma vez a cada 15 dias, 21,4% lavam uma vez por semana, 8,6%
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dos entrevistados não lavam seu veículo e apenas 2,9% lava uma vez a cada 3 dias.

A pesquisa também aponto que 50,7% das pessoas lavam seu veículo em local

especializado como lava rápido, 36,4% responderam que lavam por conta própria,

11,9% lavam em posto de gasolina e 1% utilizam outros meios para lavagem. Observa-

se que 77,2% das pessoas utilizariam o serviço de lava car móvel e apenas 22,8% não

utilizariam.

Gráfico 4: Melhor dia Para Atendimento
Fonte: Os Autores (2016)

No gráfico 4, pode se identificar qual o melhor dia da semana para atendimento

ao cliente, sendo que 56,4% optam por atendimento aos sábados, 19,8% sexta-feira,

8,6% domingos, 7,3% segunda-feira, 4% terça-feira, 2% quarta-feira, 2% quinta-feira.

A pesquisa mostra que 53% dos candidatos estariam dispostos a pagar de R$

15 a R$20 para uma lavagem simples, apenas por fora, 33,8% de R$ 20 a R$ 30,

10,9% de R$ 30 a R$ 40 e apenas 2,3% acima de R$ 40. Para a lavagem completa

40,2% pagariam de R$ 30 a R$ 40, 23,9% de R$ 40 a R$ 50, 13,4% de R$ 50 a R$ 60

e 2,9% pagariam acima de R$ 60 reais.
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3.3 PESQUISA QUALITATIVA

Para complementação da pesquisa quantitativa, onde 57% dos entrevistados

não pertenciam as regiões de atuação da empresa, foi aplicado uma pesquisa

qualitativa apenas com moradores das regiões de atendimento. Com isso foi obtido os

seguintes resultados.

A pesquisa foi aplicada unicamente aos proprietários de veículos automotivos.

No gráfico 5 pode-se observar o dimensionamento demográfico de aplicação da

pesquisa.

Gráfico 5: Bairros de Aplicação da Pesquisa Qualitativa
Fonte: Os Autores (2016)
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O gráfico 6 mostra a frequência em que as pessoas realizam a limpeza de seus

veículos. Tal informação pode auxiliar no entendimento de quanto tempo em média um

cliente retornará a procurar pelo serviço prestado.

Gráfico 6: Pesquisa Qualitativa - Frequência de Limpeza
Fonte: Os Autores (2016)

O gráfico 7 mostra qual o local de preferência para realização do serviço. Na

pesquisa realizada foi identificado que 65% prefere utilizar dos serviços de lava car.

Gráfico 7: Pesquisa Qualitativa - Local de Preferência
Fonte: Os Autores (2016)
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No gráfico 8 a pesquisa aponta um nível de aceitação de 77% para o serviço de

lava car móvel.

Quanto ao preço, o gráfico 9 demonstra 60% de aceitação para uma pratica de

preço dentro de um valor entre R$ 50,00 a R$ 60,00.

Gráfico 9: Pesquisa Qualitativa - Preço de Aceitação
Fonte: Os Autores (2016)
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4 A EMPRESA

A empresa Clean Car Móvel irá atuar no ramo de prestação de serviços, como

um lava car móvel, o qual atenderá seus clientes a domicílio oferecendo serviço de

limpeza a seco e higienização de veículos, em alguns bairros da região de Curitiba.

4.1 RAZÃO SOCIAL

Conforme pesquisa realizada no site INPI, verificou a disponibilidade da razão

social Clean Car Móvel Ltda, conforme figura 2, qual terá o nome fantasia Clean Car.

Figura 2: Consulta Razão Social e Marca
Fonte: INPI - 2016

4.1.1 Logotipo

O design do logotipo foi criado com tons de azul, que lembra água e limpeza, o
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símbolo escolhido foi o carro que juntos lembra-se lavagem e limpeza de carros.

Para SOUZA (2016) “o logotipo é um componente de grande importância porque

deve estar alinhado com a narrativa da história que se pretende contar, e ainda

comunicar com precisão a forma como a empresa precisa ser percebida pelo mercado”.

Figura 3: Logotipo
Fonte: Os Autores (2016)

4.1.2 Localização

A empresa está localizada em Curitiba na rua Paulo Setúbal nº 3100 no bairro

Hauer, onde está concentrada toda estratégia de logística para atendimento dos

serviços ofertados.
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4.2 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

4.2.1 Missão

Oferecer um serviço de lavagem a seco e higienização de automóveis

diferenciado, com agregação de valor e sustentabilidade, proporcionando maior

comodidade e segurança aos clientes.

4.2.2 Visão

Ser referência no setor de lavagem e higienização de veículos a domicílio nos

bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Sitio Cercado e Xaxim.

4.2.3 Valores

● Inovação;

● Excelência no serviço prestado;

● Credibilidade;

● Atender com dedicação e ética clientes, colaboradores e fornecedores.

4.3 CONSTITUIÇÃO LEGAL E CONTROLE ACIONÁRIO

A atividade da organização Clean Car Móvel l, será constituída pelo regime de

Sociedade Limitada. As quotas estão divididas entre seus quatro sócios com as
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participações correspondentes conforme o quadro 2.

NOME Nº DE QUOTAS VALOR R$
Aldrian Camila Duarte 25% R$ 15.000,00

Davi Machado 25% R$ 15.000,00
Esthefane M. F. Cunha 25% R$ 15.000,00

Sebastião Araújo 25% R$ 15.000,00
TOTAL 100% R$ 60.000,00

Quadro 2: Quota por sócios
Fontes: Os Autores (2016)

4.4 RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA DA EQUIPE

A empresa será dirigida pelos próprios sócios conforme quadro 3. As funções

foram designadas de acordo com o perfil de cada colaborador que são as seguintes.

Diretor de Marketing: Está responsável pelo planejamento estratégico de

marketing da empresa, avaliar o desempenho da marca, desenvolver novos mercados

identificando novas oportunidades, selecionar meios de divulgação para o serviço

oferecido.

Diretor de Operações: Detectar possíveis problemas e métodos para melhor

corrigi-los. Responsável pela fidelização dos clientes e organizar horários e rotas para

os atendimentos.

Diretor Administrativo: As atividades serão gerenciar a rotina dos empregados,

desenvolver atividades em equipe, oferecer treinamento, plano de remuneração,

desenvolvimento de carreira e novas contratações.

Diretor Financeiro: É responsável pelo planejamento financeiro da organização,

pelos riscos contábeis, administrar contas a pagar e contas a receber, prestação de

contas para os sócios mensalmente e contribuir para o alcance dos objetivos e metas.
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SÓCIOS CARGO

Aldrian Camila Duarte Diretora de Marketing

Davi Machado Diretor de Operações

Esthefane M. F. da Cunha Diretora Administrativa

Sebastião Araújo Diretor Financeiro

Quadro 3: Distribuição de Cargos da Equipe Dirigente
Fonte: Os Autores (2016)

4.5 COMPLIANCE

Objetivo do Compliance dentro de uma organização é assegurar o cumprimento

dos regulamentos internos e externos e avaliar o controle nos processos para evitar

riscos.
“A Compliance é uma forma da empresa implementar para seus

funcionários sua política de negócios e as relações comerciais com clientes

e investidores, como também manter a fiscalização e executar medidas

contra condutas que firam o código de ética da empresa. Também

identifica e toma medidas de controle diante possíveis falhas de conduta e

de crimes cometidos por funcionários ou empresas terceirizadas nas

operações comerciais” (AZEVEDO, 2016).

Clean Car Lava Car Móvel irá utilizar um formulário, para que o cliente possa expor sua

opinião no final da realização do serviço.
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4.6 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

Este capítulo abordará os aspectos que descrevem a empresa, assim como o

ramo de atuação, o público alvo e as necessidades a serem exploradas.

4.6.1 Ramo De Atuação

Conforme consulta a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), o Clean

Car Lava Car Móvel, empresa de lava car móvel se enquadra na subclasse 4520-0/05:

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

Figura 4: Ramo de Atividade da Empresa
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

4.6.2 Público Alvo

O público alvo a ser alcançado são proprietários de veículos automotores, com

pouco tempo e que busquem cada vez mais a otimização do tempo, assim como

aqueles adeptos a um estilo de vida que visa a comodidade de poder resolver tudo sem

mesmo precisar sair de casa.
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4.6.3 Necessidades A Serem Atendidas

O Clean Car Lava Car Móvel busca facilitar, assim como tornar mais prático e

cômodo a forma como os proprietários de veículos automotores faz para manter seus

veículos limpos, oferecendo como maior diferencial no mercado a otimização do tempo

e a praticidade do cliente poder contratar o serviço de limpeza automotiva, sem mesmo

sair do lugar.

4.6.4 Descrição Dos Produtos E Serviços

O Clean Car será um lava car móvel, onde os clientes poderão contratar os

serviços de um determinado local, seja residência ou local de trabalho, e aguardar a

chegada da motocicleta com os recursos necessários para efetuar a limpeza do veículo

sem precisar se deslocar.

4.6.4.1 Cenários

O Clean Car irá até o local do serviço a ser realizado, logo após o acionamento

via telefone/aplicativo.

4.6.5 Instalações De Apoio

O veículo será a instalação de apoio do Clean Car. Os produtos foram

acondicionados de forma a otimizar o espaço e levar tudo o que é necessário para a

realização dos serviços. Será utilizado a casa de um dos sócios para uso de base, onde

o veículo ficará estacionado em garagem própria, no aguardo da primeira chamada do



34

dia.

4.6.6 Bens Físicos Facilitadores

Segundo Lustosa (2009, p. 334) bens físicos facilitadores “são produtos

oferecidos ao cliente para serem utilizados no processo de produção do serviço”. O

Clean Car (lava car móvel) usará como bem facilitador a motocicleta, pois este

acondicionará todos os produtos necessários para utilização da limpeza.

4.6.7 Serviços Explícito

Os serviços explícitos são aqueles que os clientes realmente esperam receber.

No caso do lava car móvel os serviços explícitos oferecidos são: lavagem simples,

completa e higienização.

4.6.8 Serviços Implícitos

Os serviços implícitos são percebidos pelos clientes de forma muito sútil e

mesmo assim são de grande importância. No caso do lava car móvel, os serviços

implícitos realizados será o bom atendimento, com cordialidade, a limpeza do próprio

veículo de atendimento, o tratamento do funcionário no cumprir com os deveres do local

onde está trabalhando.

4.6.9 Plano De Responsabilidade Social

O Clean Car contará com um forte apelo ao plano de sustentabilidade, já que
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para a limpeza/lavagem do veículo utilizará o mínimo de água. Segundo a ONU

(Organização das Nações Unidas), a lavagem de um carro gasta em média, 300 litros

de água. Com tantos problemas relacionados a falta de água no planeta, não

poderíamos deixar de observar como é grande o desperdício de água na hora de se

lavar um veículo. Porém, o desenvolvimento mais atuante no quesito plano de

responsabilidade social se dará por meio do uso de produtos biodegradáveis, que não

agridem a natureza.

4.6.9.1 Tema

Com o objetivo de reduzir o impacto causado no meio ambiente, o Clean Car

buscará fornecedores que possam disponibilizar produtos biodegradáveis, produtos que

colaborem na preservação e restabelecimento do meio ambiente. Existem hoje no

mercado a opção de produtos que de maneira ecológica executem os serviços

necessários, porém com a capacidade reduzida de afetar a natureza.

4.6.9.2 Responsável

O diretor de operações Davi Machado, ficará responsável por buscar

fornecedores que trabalhem e tenham disponibilidade de produtos biodegradáveis.

4.6.9.3 Aplicabilidade

Com isso o Clean Car móvel estará colaborando com o meio ambiente e com a

sociedade como um todo, pois sendo uma empresa que busca em suas ações agir com

sustentabilidade, estará posicionada no mercado como o lava car sustentável e pronto

a responder por suas ações perante o meio ambiente.
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5 PLANO DE MARKETING

O plano de marketing consiste em satisfazer as necessidades dos clientes, e

tendo como consequência disso resultados positivos para organização e para a

sociedade. Segundo Ambrósio (2012) o plano de marketing é um processo de

coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais tendo como objetivo a

verdadeira satisfação do consumidor. Por isso o administrador precisa estar atento a

todos os detalhes do processo e assim garantir o sucesso das operações do

planejamento durante a execução. De acordo com Ambrósio (2012, p. XII) “para ter

êxito, é indispensável que o profissional de marketing tenha domínio sobre todo o

processo, reduzindo incertezas e riscos, especialmente quanto a custos e

investimentos”.

5.1 ANÁLISE AMBIENTAL

A Análise Ambiental compreende a estruturação das informações relativas ao

projeto, devidamente organizadas em Macroambiente, Microambiente e Ambiente

Interno.
em geral, uma unidade de negócios tem que monitorar importantes forças
macroambientais (econômico-demográficas, tecnológicas, político-legais e
socioculturais) e significativos agentes microambientais (clientes, concorrentes,
distribuidores, fornecedores) que afetam sua capacidade de obter lucros
(KOTLER, 2000, p. 98).

Entende-se desta forma a importância de se realizar uma análise aprofundada

de cada ambiente conforme citado acima, na continuidade será abordado cada um

descrevendo os respectivos significados.



37

5.1.1 Macroambiente

Segundo Kotler (2000) o Macroambiente abrange as informações externas,

distantes e que afetam a empresa, mas não sofrem influência da mesma. É subdividido

em Demográfico, Econômico, Sócio Cultural, Natural e Tecnológico, Político-Legal e

Global.

5.1.1.1 Demográfico

O Ambiente Demográfico refere-se à população geral, número total por sexo,

classe social, idade, região entre outros. Kotler (2000) descreve a demografia como

pesquisa de mercado nas organizações, o seu uso busca obter maior eficiência na

definição de produtos, atividades de promoção e outras estratégias de marketing

dirigidas a diferentes públicos do mercado. O mesmo ainda serve de ferramenta para

identificar quais as regiões mais adequadas para determinados serviços, previsão de

vendas, planejamento financeiro, avaliação de mercados, perfis de consumidores,

assistência jurídica corporativa e análise da força de trabalho das empresas.

Gráfico 10: População Total
Fonte: IPPUC (2011 a 2015 estimativas)
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na década de

70 a taxa média de crescimento populacional em Curitiba chegou a 5,3% a.a,

atualmente é de 1,0%.

Gráfico 11: População Total Por Bairros
Fonte: IPPC

O Clean Car atenderá a alguns bairros de Curitiba, conforme gráfico 11. Por

tratar se de uma questão logística, para limitar o investimento a primeiro momento.

Gráfico 12: População de Curitba Por Sexo (2010 - 2014)
Fonte: Deepask
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No gráfico 12 observa-se que o número de mulheres em relação aos homens

tem uma diferença significante, o que demonstra uma crescente demanda deste

público.

Gráfico 13: Faixa Etária
Fonte: IBGE - 2014

Conforme gráfico 13, é possível perceber que em relação a faixa etária da

população de Curitiba, houve aumento significativo principalmente no público de 50 a

60 anos. Esse aumento é reflexo do mais baixo crescimento populacional aliado a

menores taxas de natalidade e fecundidade

5.1.1.2 Econômico

Segundo Chiavenato (2004) a estrutura e a conjuntura das variáveis

econômicas são o que determinam o desenvolvimento econômico ou a retração

econômica e que impõe fortes condições as organizações. De acordo com Kotler
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(1998), os preços, empréstimos, a renda atual, disponibilidade de crédito e poupança, é

o que o poder de compra existente em uma economia precisa e por isso as empresas

devem antever as tendências nos conceitos de renda e de despesas de bens e

consumo.

Para comercialização de produtos ou serviços é preciso pessoas e ou

empresas que tenham poder de compra, o que dependerá da renda, dos preços, da

poupança, do endividamento e da disponibilidade de crédito dos consumidores, pois

estes são fatores que influenciam nos gastos. É por causa destes fatores que é

importante acompanhar as decisões do Comitê de Política Monetária (COPOM) a

respeito das taxas de juros, assim como os outros índices da economia brasileira e

mundial e com isso possibilitar as definições de estratégia de marketing de uma

empresa.

Através do PIB, pode-se avaliar a condição econômica de uma região. É a

soma da riqueza monetária de bens e serviços produzidos durante um período, a

variação do PIB pode ser influenciada pelo consumo da população, quanto mais gastos,

maior o PIB, já o PIB Per Capita é produto interno bruto dividido pela população.

Gráfico 14: Produto Interno Bruto Per Capita (2010 - 2013)
Fonte: IBGE
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Curitiba tem a 5º maior economia do país, de acordo com o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados apontam que o Paraná tem sete

municípios no ranking das 100 maiores economias do Brasil, Curitiba ocupa a 18º

posição no ranking de PIB Per Capita, como podemos observar no gráfico 14 o mesmo

vem crescendo a cada ano.

Gráfico 15: IPCA Curitiba
Fonte: Base de Dados do Portal Brasil e IBGE

Através do IPCA, pode -se avaliar o índice de inflação da economia de uma

região, conforme o gráfico 15 observa-se um desequilíbrio nos índices de inflação de

Curitiba, em 2015 o índice da capital ficou acima da média, segundo IBGE, dados que

podem ser prejudiciais a nova organização.

5.1.1.3 Sócio Cultural

A aprovação do curitibano é usada como termômetro, no lançamento de um

produto ou oferta de serviços, ou seja, se um produto ou serviço ganhou a sua
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aprovação é provável que seja aceito em outros mercados do país. Este fato se dá pelo

exigente perfil do consumidor curitibano que se diz cauteloso e controlado na hora do

consumo.

De acordo com pesquisa realizada pela IBRAIN, afirma que 80% dos

consumidores fazem consultas de preços, e procuram referências da empresa antes do

consumo. O perfil exigente do consumidor foi encontrado em todas as classes sociais,

em ambos os casos, quanto maior o preço do produto maior a exigência dos

consumidores na qualidade e no atendimento.

Para Chiavenato (2004) as organizações são fortemente influenciadas pela

cultura do povo da região onde encontra-se instalada, isso ocorre por meio de seus

participante e clientes que pensam e agem de acordo com a cultura do local onde

vivem. Assim entende-se que o Ambiente Sócio Cultural está relacionado ao

comportamento das pessoas. O ambiente sociocultural é composto pelas crenças,

normas, valores e comportamento da população. Os profissionais de marketing devem

conhecer as visões que as pessoas que compõem seu mercado têm de si próprias, das

outras pessoas, das organizações, da sociedade e da natureza. Os produtos ou

serviços precisam corresponder aos valores da sociedade.

Para o Clean Car Móvel Curitiba será uma boa região para abrir uma empresa,

pois a população é exigente e crítica em relação a um novo serviço. Mas o obstáculo

que irá enfrentar é a dificuldade dos curitibanos em experimentar algo novo pois são

fiéis as marcas e procuram avaliar as propostas.

5.1.1.4 Natural E Tecnológico

O Ambiente Natural está diretamente relacionado ao uso de recursos naturais e

aos impactos que uma organização pode ocasionar no meio em que está inserida.

Kotler (1998) ressalta a importância que os profissionais devem ter em consideração as
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ameaças e oportunidades do ambiente natural associadas a quatro tendências do meio

ambiente, são elas: escassez de matérias-primas, custo de energia crescente, aumento

constante da poluição e mudança do papel dos governos em relação à proteção

ambiental.

A Clean Car pensando no melhor destino dos resíduos como embalagens, latas

e vasilhames após a utilização de todo o conteúdo dos produtos, realizará

adequadamente a separação e o descarte, podendo verificar junto ao fornecedor a

possibilidade de logística reversa.

Kotler (2000) nos leva a entender a tecnologia como uma força de “destruição

criativa”, pois o fim para uma determinada tecnologia ocorre devido a uma inovação,

que além de gerar crescimento econômico a cada nova tecnologia que é desenvolvida,

também leva a decadência de muitas organizações resistentes a mudanças ou que

simplesmente ignoram o fato de que precisam acompanhar os desenvolvimentos

tecnológicos. Segundo Chiavenato (2004, p.31)

a tecnologia provoca profundas influências nas organizações e na sua maneira
de se comportar. As organizações precisam ajustar-se e adaptar-se às
inovações tecnológicas que provêm do ambiente geral para não perder sua
competitividade frente às outras organizações.

Esta é uma das forças que causa maior impacto, tanto na vida das pessoas

como na gestão das empresas. A aceleração no ritmo das mudanças tecnológicas gera

oportunidades ilimitadas para a inovação. Mas é uma forte ameaça para quem não for

capaz de inovar.

Hoje pode-se encontrar no mercado diversas opções de equipamentos

modernos e produtos voltado para ramo de limpeza e higienização automotiva, como

lavadoras de alta pressão mais econômicas, aspiradores de sólidos e líquidos para

melhor agilidade e qualidade no serviço prestado e também proporcionando ao

profissional maior facilidade no trabalho executado.
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5.1.1.5 Politico Legal

Para Chiavenato (2004) as variáveis políticas e legais afetam direta ou

indiretamente as organizações e orientam as próprias condições econômicas e legais,

assim como as auxilia ou impõe restrições ou limites às suas operações. “Este

ambiente político legal é composto de leis, órgãos governamentais e grupos de pressão

que influenciam e limitam várias organizações indivíduos em sociedade” (KOTLER,

1998, p.153). A legislação que regulariza os negócios tem três objetivos: proteger as

empresas da concorrência desleal, proteger os consumidores de práticas de negócios

desleais e proteger os interesses da sociedade.

Para melhor auxilio a Clean Car contará com o apoio de um profissional

especializado, um contador, para a abertura da empresa, para que possa seguir os

padrões da legislação em vigor.

As etapas para o registro são:

- Junta Comercial;

- Secretaria da Receita Federal (CNPJ);

- Secretaria Estadual de Fazenda;

- Enquadramento na Entidade Sindical

- Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema “Conectividade Social

– INSS/FGTS”;

- CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

- -Lei Nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

(CDC).
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5.1.1.6 Global

O Ambiente Global se refere ao estudo e monitoramento das seis grandes

forças ambientais citadas acima, conforme Kotler (1998). Assim é possível ter uma

visão ampla em um todo, o que facilita na busca e capitação de ideias inovadoras

praticada no mercado externo e que podem em muito colaborar com o crescimento da

economia interna do país.

5.1.2 Microambiente

O Microambiente é tudo que está próximo, porém fora da organização, que

influencia e sofre influência da mesma. Chiavenato (2004) afirma que Microambiente é

o ambiente de operações da empresa que extrai suas entradas e no qual deposita suas

saídas e por isso é constituído por: fornecedores, clientes, concorrentes e órgãos

reguladores.

5.1.2.1 Fornecedores

Os fornecedores são pessoas ou empresa que estabelece ou presta serviço à

outra empresa ou comunidade, segundo Chiavenato (2004) “fornecedores são os

provedores mais próximos de todos os tipos de recursos de que uma organização

necessita para trabalhar”.
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É necessária uma seleção de fornecedores antes de realizar as compras, com

o mercado cada vez mais competitivo é importante saber os diferenciais de cada um,

como o melhor preço, a qualidade do produto e o prazo de entrega. Tendo em vista o

procedimento realizado através de lavagem a seco, será escolhido fornecedores que

ofereçam kits completos dos materiais utilizados para execução do serviço são eles:

Dry Limp, Eco Dry Car e Dry Wash.

5.1.2.2 Clientes

É visível o aumento da aquisição de veículos. Segundo o site do G1 o Brasil já

tem 1 carro para cada 4,4 habitantes. Há dez anos atrás a proporção era de 7,4

habitantes por carros. No entanto para o Clean Car esse crescimento é de total

importância, pois quanto mais automóveis mais a necessidades de lavar o carro.

Os curitibanos em geral são conhecidos por serem exigentes buscando sempre

produtos e serviços de melhor qualidade. Sendo assim é um bom lugar para abrir um

novo negócio, pois deste modo se em Curitiba o empreendimento obter sucesso em

outras cidades também terá.

Segundo Chiavenato (2004), clientes, usuários ou consumidores são os que

consomem as saídas da organização, assim como definem a qualidade do serviço ou

do produto adquirido. Segundo Kotler (2000, p.43)

compreender as necessidades e os desejos dos clientes nem sempre é uma
tarefa fácil. Alguns consumidores têm necessidades das quais não têm plena
consciência. Ou não conseguem articular essas necessidades. Ou então
empregam palavras que exigem alguma interpretação.

Kotler (2012) coloca a satisfação do cliente como uma meta e ao mesmo tempo

uma ferramenta de marketing.
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O objetivo do Clean Car é prestar um atendimento diferenciado e

personalizado, para pessoas que não tem tempo disponível para lavagem de seus

veículos, sempre buscando atender as necessidades dos clientes para que possa ter

mais credibilidade e comodidade.

5.1.2.3 Concorrentes

Chiavenato (2004) coloca os concorrentes como os mesmos que disputam os

recursos de entradas e de saída. Segundo Las Casas (2006) de todas as variáveis de

marketing mencionadas, a concorrência é sem dúvida o principal alvo das maiores

considerações. “A capacidade de superar as demais empresas do mercado fará com

que ela tenha vantagem competitiva e, por conseguinte, atraia mais consumidores (LAS

CASAS, 2006, p. 157).

Os concorrentes são empresas que possuem produtos iguais ou semelhantes,

que atuam no mesmo ramo de atividade que atendem as mesmas necessidades. A

diferença entre os concorrentes diretos é que os produtos são exatamente iguais, com

o mesmo perfil de clientes e com a mesma faixa de preço. Já os indiretos tem outros

produtos semelhantes e procuram atingir o público alvo com uma estratégia de

substituição de produto. Conhecer as forças e as fraquezas dos concorrentes é de

suma importância, pois assim será possível identificar e avaliar quais as ações futuras

que a empresa irá realizar. Como o Clean Car não tem concorrentes diretos, foi

realizada uma pesquisa entre alguns lava carros nos bairros que pretende atuar.

O Clean Car torna-se individual pelo fato de ir onde o cliente deseja, em

residências ou até mesmo no local de trabalho, para pessoas que não tem tempo de

levar seu carro e para ter melhor comodidade. No entanto uma análise feita com a

concorrência mostra em uma escala de 0 que não atendem as necessidades dos

clientes e 5 para as que atendem.
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Critérios Kioto Lava Car Lava Car Itália Gringos Lava Car Clean Car Móvel
Atendimento 4 3 4 5
Diferenciação 4 3 3 5
Preço 3 2 4 5
Credibilidade 3 4 5 3
Facilidade de pagamento 5 5 5 5
Total 19 17 21 23

Quadro 4: Concorrentes de Lava car
Fonte: Os Autores (2016)

5.1.3 Órgãos Reguladores

Uma organização, além de servir aos seus clientes, precisa atender ao poder

público na forma de governo (federal, estaduais e municipais) e aos grupos de interesse

especiais. Jamais operam unicamente de acordo com seu próprio conjunto de normas

(CHURCHILL, 2003). Segundo Kotler (2000), este setor é constituído por organizações

que, de alguma forma, controlam ou restringem as operações de uma organização.

Abrangem os órgãos do governo, sindicatos, associações entre organizações e

associações de classe. O controle por eles exercido reduz, de forma importante, o grau

de liberdade no processo decisório das organizações.

Segundo Chiavenato (2003), “os órgãos regulamentadores são encarregados

de executar a legislação sobre determinados segmentos do negócio”.

5.1.4 Ambiente Interno

É tudo que há e acontece dentro da organização, ou seja, vendas,

lucratividade, rentabilidade, plano de comunicação, projetos de melhoria e indicadores

de desempenho em geral (CHIAVENATO, 1998).
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5.2 MATRIZES DE MARKETING

Para identificar e atender as necessidades dos clientes serão utilizadas como

auxilio as seguintes matrizes: BSC, hierarquia das necessidades, ADL e SWOT.

5.2.1 Balanced Scored Card - BSC

Para definição de metas e objetivos a serem alcançados a longo prazo

utiliza-se como ferramenta estratégica o Balance Scorecard, pois segundo Kaplan e

Norton (1997) o BSC visa complementar as medidas financeiras do desempenho

passado com as perspectivas para o desempenho futuro, tendo também como objetivo

definir metas para outras três perspectivas além da dimensão financeira, sendo elas os

clientes, processos internos e as capacidades de aprendizado e crescimento.

Figura 5: Balanced Scored Card - BSC
Fonte: Os Autores (2016)
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5.2.2 Hierarquia das Necessidades do Consumidor

Com a matriz de hierarquia das necessidades do consumidor, é possível

relacionar o produto ou serviço ao grau de prioridade que o cliente tem em relação aos

critérios analisados.

Grau de
Prioridade Lavagem simples Lavagem Completa Higienização

1 Preço Qualidade Qualidade
2 Agilidade Preço Preço
3 Qualidade Agilidade Atendimento
4 Atendimento Atendimento Agilidade

Quadro 5: Hierarquia das Necessidades do Consumidor
Fonte: Os autores (2016)

5.2.3 Matriz A.D.L

Através da Matriz do Ciclo do Produto, conhecida como matriz ADL, pode-se

avaliar as etapas do produto com o passar do tempo, desde seu surgimento até sua

saída do mercado.

O Clean Car, encontra-se na etapa de Introdução, pois está iniciando suas

atividades no mercado.
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Figura 6: Matriz ADL
Fonte: Os Autores (2016)

5.2.4 Matriz SWOT

É uma ferramenta utilizada para melhorar o planejamento estratégico de um

negócio, através da análise SWOT pode-se analisar as forças, fraquezas, oportunidade

e ameaças. Também conhecida como análise F.O.F.A., a matriz deriva da análise

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats). Para kotler e keller, (2012, p.

49) “a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma

empresa é denominada análise SWOT. Trata-se de monitorar os ambientes internos e

externos”.

Na análise dividimos o ambiente em externo e interno. Forças e fraquezas são

internas. A força é relativa ao que a empresa pode fazer de melhor internamente, em

relação aos concorrentes. Podendo ser qualidade, atendimento diferenciado entre

outros. A fraqueza é relativa às desvantagens internas que a empresa possui perante

aos concorrentes, que podem interferir a empresa de algum modo.

Oportunidade e ameaças são externas. As oportunidades são vantagens

externas que podem aumentar a competitividade da empresa. As ameaças são fatores

externos que influenciam negativamente, prejudicando o andamento e competitividade

da empresa. Essa ferramenta é utilizada para o planejamento estratégico, que ajuda o
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empreendedor na tomada de decisão.

Força Fraqueza

Interno

● Atendimento diferenciado,

buscando ir ao encontro dos

clientes;

● Localização de fácil acesso.

●  Confiabilidade;

●  Capacidade produtiva.

Oportunidades Ameaças

Externo

●  Única em seu segmento;

●  Novidade no mercado;

● Modelo de serviço inovador

no ramo de atuação.

●   Receio das pessoas ao novo

método;

●  Concorrência de preço com

os modelos tradicionais.

Quadro 6: Matriz SWOT
Fonte: Os Autores

5.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING

A estratégia a ser aplicada no âmbito de evolução de vendas do serviço é a de

expansão, popularização e estabilização da marca, pois trata-se de um serviço

diferenciado comparado ao que se encontra no mercado hoje, apesar de possuir

concorrentes com serviços similares. Para (KOTLER, 2000, p.252) “Podemos fazer

mais descobertas quando classificamos as empresas pelo papel que elas

desempenham no mercado-alvo: líder, desafiante, seguidora ou ocupante de nicho de

mercado.”.
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A estratégia de marketing está presente em alguns autores. Aqui será abordada

a concepção de Kotler (2000), onde o autor apresenta como elementos fundamentais

para desenvolvimento da Estratégia de Marketing os seguintes parâmetros:

5.3.1 Estratégias de Marketing de Guerra

Na estratégia de marketing de guerra, o que mais se adequa ao tipo de serviço

é a estratégia de flanqueamento, pois trata-se de uma empresa nova com um serviço

diferenciado e por isso deve se posicionar em um nicho onde pode se defender até que

se torne a principal marca no segmento. Segundo (KOTLER, 2000, p.264) “A estratégia

de flanco é consoante com a melhor tradição do marketing moderno, que afirma que o

objetivo do marketing é descobrir necessidades e atendê-las.”.

5.3.2 Estratégia de Produtos e Serviços

A estratégia aqui aplicada é a de diferenciação, pois trata-se de um serviço

diferenciado com foco no atendimento especializado e com agregação de valor.

5.3.3 Segmentação de Mercado

Quanto a segmentação de mercado a estratégia adotada é a de oferta do

serviço direto para o cliente final (B to C), com padronização do serviço, preço tabelado,

propaganda massiva e atendimento para solicitação do serviço, direto com a central de
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atendimento.

5.3.4 Estratégia de Marca

A estratégia de marca aplicada na Clean Car Móvel é a de uma única marca

(guarda-chuva).

5.3.5 Estratégia de Posicionamento da Marca

A Clean Car Móvel irá se posicionar como a melhor em seu ramo de atuação,

oferecendo um serviço com diferenciação e qualidade com que o consumidor a

reconheça como tal.

5.3.6 Estratégia de Preços e Margens

Com o tipo de serviço ofertado pela Clean Car Móvel a estratégia de preços e

margens a ser aplicada é a de maior do que os da maioria.

5.3.7 Estratégia de Canais

A Clean Car Móvel optará pela estratégia de canais direto, pois buscará dentro

do mercado posicionar sua marca como uma das melhores, por isso a importância do

cuidado com a imagem no momento da venda de seus serviços.
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5.4 MIX DE MARKETING

Segundo Kotler (2000, p. 37) “Mix de Marketing é o conjunto de ferramentas de

Marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos junto ao mercado alvo”.

Essas ferramentas são classificadas como sendo os 4 P’s.

A seguir será apresentado como o Clean Car irá se comportar em cada

ferramenta do Mix de Marketing.

5.4.1 Produto/Serviço

O Produto oferecido pelo Clean Car será na forma de prestação de serviço de

um lava car móvel, tendo como propósito a diferenciação do serviço móvel, agregando

valor através do atendimento e das questões ambientais. O serviço será realizado após

a solicitação do cliente, será iniciado o deslocamento até o local requerido onde será

executado conforme combinado. Segundo Kotler e Armstrong 2007, p. 200:

“Os serviços são um tipo de produto que consiste em atividades, benefícios ou

satisfações oferecidas para venda que são essencialmente intangíveis e não

resultam na posse de nada”.
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Serviços Prestados
Lavagem Simples

Aspiração
Lavagem por Fora

Lavagem Completa

Aspiração

Lavagem por Fora

Enceramento
Higienização Interna

Limpeza de Bancos e Teto
Quadro 7: Lista dos Serviços Prestados

Fonte: Os Autores (2016)

5.4.2 Ponto de Venda (Distribuição)

A venda dos serviços do Clean Car será realizada através de telefone,

aplicativos (redes sociais - WhatsApp). Por se tratar de serviço móvel, não contará com

uma loja física, apenas um local como base na casa de um dos sócios localizada na rua

Paulo Setúbal nº 3100 Bairro Hauer, onde será deixado o veículo e estoque dos

produtos utilizados para a limpeza em garagem particular.

5.4.3 Previsão de Vendas

Tendo em vista que 1 veículo leva em torno de 1:20 min até 2 horas para ficar

pronto mediante o processo de limpeza, a previsão de vendas e atendimento diário é de

4 veículos.
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5.4.4 Preço

Com a utilização de produtos de qualidade, será gasto aproximadamente R$

6,00 em produtos por veículo. Por trabalhar com produtos especializados e serviço

diferenciado, o preço a ser praticado fica definido um pouco acima do que as pesquisas

qualitativas e quantitativas indicaram que os clientes estão dispostos a pagar, porém

com a qualidade do serviço em junção com o marketing poderá haver sucesso no que

se diz respeito na questão do preço. Os preços dos serviços estão discriminados

conforme quadro 8.

Preços

Lavagem Simples R$ 50,00

Aspiração

Lavagem por Fora

Lavagem Completa R$ 65,00

Aspiração

Lavagem por Fora

Enceramento

Higienização de Interior R$ 70,00

Higienização Interna

Quadro 8: Lista de Preços
Fonte: Os Autores
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5.4.5 Comunicação Integrada De Marketing

O grande desafio será estabelecer parcerias com estacionamento de veículos,

para realização dos serviços de limpeza e localizar condomínios onde há vagas

disponíveis para a realização dos serviços. O quesito ambientalmente correto será uma

vantagem para a propaganda da empresa, pois com a aceitação do serviço do lava car

móvel, o cliente estará conscientizando-se de que a economia de água, que é um dos

recursos naturais não renováveis, trará benefícios futuros as novas gerações, e seu

veículo ficará igualmente limpo como em um lava car tradicional.

A propaganda do negócio precisa ir de encontro com o serviço a qual se propõe

a fazer, e o marketing de divulgação precisa criar com os clientes um relacionamento

firme e sólido. Tratando se de relacionamento com o cliente será apresentado um

quadro onde está inserido as formas de comunicação:

Ações Colaborador Fornecedor Cliente Final

Treinamento Especializado X

E-mail X X

Contato Pessoal X

Redes Sociais
(Facebook, Blogs)

X

Flyers e Cartazes X

Quadro 9: Comunicação com os clientes
Fonte: Os Autores (2016)

A seguir será apresentado um quadro com os 5M’s da propaganda e como

funcionará cada um deles:
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AÇÃO MISSÃO MOEDA MENSAGEM MEIO MENSURAÇÃO

Treinamento
Especializado

Capacitar os
funcionários
de forma a

atender com
qualidade

R$ 1.600,00 Disponibilizar
curso de

capacitação
para os

funcionários,
objetivando

qualidade no
serviço e

atendimento

Curso Satisfação do
Cliente e

aumento de
indicações

E-mail Contatar
novos

fornecedores
, contatar
clientes a

respeito da
satisfação

Sem Custo Criar rede de
relacionament
os, explorar
opinião final

do
consumidor

WEB
(E-MAIL)

Respostas de
e-mail enviados

Contato
Pessoal

Negociar
preço, prazo
e aquisições

com
fornecedores

Custo Fixo Criar
relacionament
o vantajoso e
divulgação da

empresa

Visita aos
fornecedores

Conforme
contato individual

Redes Sociais Atrair novos
Clientes

R$50,00
mensais

para
promover
página do
facebook.

Blog - Sem
custo

Atrair novos
clientes

através da
divulgação e

fidelizar
clientes a
marca e a
empresa

Facebook,
Instagram,

Google,
Blogs

especializad
os

Aumento em 7%
no Share of Mind

Flyers e
Cartazes

Divulgar a
empresa e
atrair novos

clientes

R$ 800,00 Divulgação de
promoções e

serviços
oferecidos

pela empresa

Flyers e
Cartazes

Aumento em 8%
no Share of Mind

Quadro 10: 5 M's da Propaganda
Fonte: Os Autores



60

5.5 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING

A implementação do Plano de Marketing trata se do processo de execução das

estratégias de marketing, que irão assegurar a realização dos objetivos buscados pela

organização.

O mercado de limpeza de automóveis é amplo, e altamente competitivo, ano

após ano a frota de veículos aumenta e com eles a demanda por limpeza. O quadro a

seguir demonstra o método que se encaixa para alcançar os objetivos propostos pela

empresa.

 Período

Ações Responsáve
l

(R$)
Custo

Estimad
o

Jan. Fev Mar Abr Mai Jun

Pesquisa de
Marketing Aldrian 700,00 700,00      

Criação e
Registro da

Marca
Aldrian 350,00 350,00      

Treinamento
de

Funcionário
s

Esthefane 1.600,00 1.600,0
0

     

Confecção
de

Uniformes

Davi
Machado 1.000,00  1.000,00     

Aquisição
de Veículo

Davi
Machado 13.874,0

0
 13.874,0

0
    

Aquisição
produtos

Davi
Machado 1.800,00  1.800,00     

Divulgação
através de

Fyers,
Cartazes e

Redes
Sociais

Aldrian 350,00  150,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Inauguração
da Empresa Todos - -

Início
atividade

s
- - - -

(R$) Custo
das Ações

por Período
 19.674,0

0 2.650,0
0

16.824,0
0

50,00 50,00 50,00 50,00

Quadro 11: Plano de Ação de Marketing
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Fonte: Os Autores (2016)
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 Período

Ações Responsáve
l

(R$)
Custo

Estimado
Jul Ago Set Out Nov Dez

Pesquisa de
Marketing Aldrian       

Criação e
Registro da

Marca
Aldrian       

Treinamento
de

Funcionários
Esthefane       

Confecção
de

Uniformes

Davi
Machado       

Aquisição de
Veículo

Davi
Machado        

Aquisição
produtos

Davi
Machado 1.800,00    1.800,0

0
  

Divulgação
através de

Fyers,
Cartazes e

Redes
Sociais

Aldrian 400,00 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Inauguração
da Empresa Todos - - - - - - -

(R$) Custo
das Ações

por Período
 2.200,00 150,00 50,00 50,00 1.850,0

0 50,00 50,00

Quadro 12: Plano de Ação de Marketing
Fonte: Os Autores (2016)

6 PLANO ADMINISTRATIVO

6.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

A política de gestão de pessoas para o Clean Car será desenvolvida pelo

capital intelectual, pois a empresa será formada por quatro sócios e cada um terá um

cargo do qual será responsável, no entanto, estarão compartilhando seus

conhecimentos e experiência para desenvolver a empresa e oferecer um atendimento

de qualidade aos clientes, para isso também participarão de cursos de capacitação.
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6.2 QUADRO FUNCIONAL

Conforme as necessidades do lava car móvel as atividades serão

desempenhadas pelos próprios sócios, conforme descrito no quadro abaixo:

Cargo Quantidade

Diretor Administrativo 1

Diretor Financeiro 1

Diretor de Marketing 1

Diretor de Operações 1

Função Quantidade
Operador de Lava car 2

Quadro 13: Quadro Funcional
Fonte: Os Autores (2016)

No início o serviço operacional da função de operador de lava car será

executada pelos próprios sócios.

6.3 DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES

No quadro abaixo está descrito cada cargo, função e as atividades

desempenhadas por cada um dos sócios, assim como seus respectivos pró-labore e

salários.
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CARGO SALÁRIOS
Diretor Administrativo:  
Responsável pelo agendamento de horário da semana.

R$ 2.500,00
Analisar a melhor logística para o atendimento.
Dar suporte aos outros departamentos.
Apresentar relatórios mensais.
Diretor Financeiro:  
Responsável por administrar o fluxo de caixa da empresa.

R$ 2.500,00
Controle de contas a pagar e receber.
Minimização de custos assim como despesas e tarifas bancárias e
outros.
Apresentar relatórios mensais.
Diretor de Marketing:  
Analisar e solucionar as manifestações dos clientes (reclamações,
elogios e sugestões).

R$ 2.500,00Detectar e solucionar problemas nos desempenhos dos processos.
Criar campanhas de publicidade visando aumentar o número de
clientes.
Apresentar relatórios mensais.
Diretor de Operações:  
Controle de estoque.

R$ 2.500,00Responsável pela conservação dos equipamentos
Supervisionar as lavagens de veículos.
Apresentar relatórios mensais.

FUNÇÃO SALÁRIOS
Operador de lava car  

Conduzir o lava car móvel até o local solicitado.

R$   1.500,00Analisar a situação do veículo no qual irá proceder com o serviço,
(check list).
Realizar todo o procedimento de limpeza e higienização do veículo.

Quadro 14: Descrição de Cargos e Salários
Fonte: Os Autores (2016)
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6.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Devido ao início das atividades no mercado o Clean Car não terá funcionários.

Após o crescimento da empresa, se necessário será feito contratações por meio de

uma empresa de recrutamento e seleção terceirizada.

6.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

A Clean Car buscando se colocar como uma empresa de referência no ramo de

lavagem, limpeza e higienização de veículos, tem para melhoria continua de seus

colaboradores um plano de desenvolvimento de pessoas com foco em comunicação,

atendimento direto com o cliente, assim como qualificação do profissional nas principais

atividades ofertadas pela empresa.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Treinamentos Periodicidade

Atendimento ao cliente Anual
Procedimento de trabalho Anual

Direção defenciva Anual
Quadro 15: Plano de Desenvolvimento de Pessoas

Fonte: Os Autores (2016)

6.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para a avaliação de desempenho dos funcionários a Clean Car utilizará de

controles em planilhas de Excel, que deverá ser alimentada constantemente com as

informações recebidas através das manifestações dos clientes e controle de infração de

trânsito.
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6.7 PRÁTICAS MOTIVACIONAIS

Manter a equipe motivada é crucial para que as funções desempenhadas sejam

realizadas de forma a atingir o objetivo que é a satisfação do cliente e também do

colaborador. Mesmo os sócios sendo os colaboradores que irão realizar as atividades

diárias, o Clean Car realizará treinamentos anuais ou conforme o necessário, com

capacitação de atendimento ao público, e diretamente voltado para o desempenhar da

função. Utilizando se de ferramenta de gestão de pessoas como a Avaliação de

Desempenho, a empresa buscará analisar o comportamento de cada colaborador,

visando melhorar e proporcionar um crescimento profissional e pessoal, para que todos

os dias eles sintam se bem em vir para o trabalho e desempenhar seu papel na equipe.

Os aniversariantes, bem como os colaboradores que atingirem a porcentagem de não

reclamação no mês - avaliado através dos pós atendimento - serão agraciados com

vouchers para uso em cinemas e locais onde poderão aproveitar com a família,

renovando sua motivação.

6.8 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A necessidade de terceirização surge a partir do momento em que a empresa

tem a necessidade de focar em suas atividades principais. O quadro seguinte mostra

quais serão os serviços terceirizados:
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Tipo de Serviço Atividade Desenvolvida Custo $

Manutenção dos Veículos Manutenção preventiva semestral R$ 600,00

Contábil Contador mensal R$ 500,00

Seguro do Veículo Seguro anual do veículo R$ 6000,00

Recursos Humanos Recrutamento e Seleção (período
de contratação)

R$ 900,00

Quadro 16: Serviços Terceirizados
Fonte: Os Autores (2016)

7 PLANO OPERACIONAL

7.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Segundo Daft, 2005, p.222: Estrutura Organizacional é a estrutura na qual a

organização define como as tarefas são divididas, os recursos distribuídos e os

departamentos são coordenados. É um conjunto de tarefas formais atribuídas aos

indivíduos e departamentos.

7.1.1 Infraestrutura

Por tratar-se de serviço móvel, o Clean Car contará com os veículos (motos)

como parte principal de sua infraestrutura. Apenas em função da necessidade de

manter estoque dos produtos utilizados na limpeza, reunião para funcionários e

recebimento de correspondências, será utilizado a casa de um dos sócios como

escritório, e garagem para os veículos.
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7.1.2 Organograma

A figura abaixo representa o organograma, demonstrando como serão as

relações hierárquicas dentro da Clean Car.

7.1.3 Localização

Tendo como função principal o serviço móvel, o Clean Car não terá loja física, a

localização definida como base de apoio, contará com escritório e local para estacionar

os veículos no período noturno na casa de um dos sócios, definido através de pesquisa

para ter melhor acesso aos bairros propostos.
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7.1.4 Instalações

As instalações principais que serão utilizadas pelo Clean Car, resumem se em

um escritório e garagem. Os mesmos estão localizados na casa de um dos sócios,

trazendo comodidade e baixo custo.

Figura 8: Instalações Clean Car
Fonte: Os Autores (2016)

7.1.5 Logística

Inicialmente será efetuado a compra de 2 kits de lavagem completos, com um

dos fornecedores previamente analisados, e a qualidade do produto, preço, entrega e

formas de pagamento influenciarão na decisão.
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O fornecedor Dry Limp oferece o kit Mega Profissional, tem a capacidade de

lavagem de 1.000 veículos. Nele contém um aspirador e custa R$2.149,00, o

fornecedor Eco Dry Car oferece o kit Eco Pro com capacidade de lavagem de 600

veículos, vem com aspirador e custa R$1.980,00 e o fornecedor Dry Wash oferece o kit

Pro com capacidade de 250 lavagens de veículos, não tem aspirador incluso e custa

R$1.399,80.

O kit adquirido tem capacidade de 6 meses de duração, assim a validade e

qualidade dos produtos não correm riscos de serem alterados. Com estoque mínimo

definido e controlado através de planilha, a compra de materiais se dará a cada cinco

meses.

7.1.6 Políticas De Compras

Será realizado uma seleção entre diversos fornecedores, onde será escolhido

um com uma gama de produtos e preços que atende em 100% das necessidades do

empreendimento. O critério de escolha deverá ser analisado em conjunto com os

sócios, buscando um senso comum para obter com a decisão o melhor custo/benefício.

Como se tem opção de escolha, a cada 6 (seis) meses será realizado uma avaliação

dos fornecedores, para a tomada de decisão quanto a trocar ou manter o fornecedor,

sempre levando em conta a qualidade e o custo/benefício dos produtos.

7.1.7 Armazenagem e Distribuição

Todos os produtos ficaram armazenados em um pequeno deposito junto a

central de atendimento. Será mantido um controle atualizado de entrada e saída de
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material, para garantir o reabastecimento no momento em que atingir um estoque

mínimo de produtos.

Os operadores de lava car contarão com um kit com capacidade para atender a

demanda diária, sem risco de faltar insumos durante o procedimento de limpeza dos

veículos. Para garantir, será realizado um check list e o reabastecimento dos kits no

final do expediente ao retornarem a base.

7.1.8 Produção

Trata-se de um conjunto de procedimentos, que quando executados transforma

algo de um estado para outro, assim o Clean Car Movel terá seus procedimentos de

atividade muito bem detalhado, para que com isso possa facilitar o aprendizado do

operador que irá executar a função, além de tornar mais fácil quando houver a

necessidade da troca de funcionário. Garantindo desta forma o mesmo nível de

atendimento e qualidade dos serviços prestados.

7.1.9 Tecnologia Utilizada

O Clean Car Móvel utilizará de produtos de alta tecnologia, proporcionando aos

seus clientes um serviço de qualidade com satisfação garantida.

Também irá contar com um site desenvolvido exclusivamente para divulgação

dos serviços ofertados, aproveitará das facilidades atuais desenvolvendo meios de

divulgação através do Facebook. Outra ferramenta a ser explorada será o whatsapp,

que poderá ser utilizado para passar as demandas de solicitação de serviço direto no

celular dos operadores.
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7.1.10 Capacidade de Produção

A capacidade de produção é o quanto uma empresa consegue produzir um

determinado tempo. O Clean Car Móvel iniciará com dois veículos de atendimento,

assim sua capacidade de produção diária será de no máximo 8 clientes.

7.1.11 Processo De Serviço

O processo de serviço é necessário para que seja oferecido um trabalho e um

atendimento de qualidade, que será realizado pelos próprios sócios. Na figura 9

pode-se observar as etapas do processo do serviço.
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7.1.12 Ciclo do Serviço

Através do ciclo de serviço observa-se as etapas realizadas desde a divulgação

até a realização final do serviço e pagamento. As etapas são especificadas, desde a

parte comercial, cliente, processo interno e caixa, conforme figura 10.

Figura 10: Fluxograma do Ciclo do Serviço
Fonte: Os Autores (2016)
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Ao receber o contato do cliente, será realizado um cadastro e agendamento,

em seguida a inspeção do veículo para verificação de avarias e autorização do cliente

para realização do serviço. Após término, preenchimento da pesquisa de satisfação por

parte do cliente e por fim, a cobrança do serviço no local de atendimento.

7.1.13 Indicadores de desempenho dos processos

O objetivo dos indicadores de desempenho de processos é avaliar quais itens a

empresa está melhorando ou piorando e saber qual é o nível de satisfação dos clientes

em relação a empresa e no serviço prestado. Desta forma a empresa consegue analisar

o que deve ser melhorado e o que dever ser mantido.

O Clean Car irá utilizar as ferramentas de compliance, que ajudará a passar

mais credibilidade ao cliente, melhorar a qualidade do serviço e do atendimento.

Os itens avaliados pelo compliance serão: os produtos utilizados na lavagem e

higienização dos veículos, o tempo de atendimento e a competência dos profissionais.

7.2 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A estratégia do plano de implementação é minimizar situações de risco, e

desenvolver o plano de treinamento da empresa.
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7.2.1 Etapas de Implementação e Treinamento

Todos os sócios farão treinamentos antes da abertura do lava car móvel, assim

como os futuros funcionários antes de ingressarem na empresa. Os treinamentos são

necessários para um melhor atendimento e prestar um serviço de qualidade para os

clientes.

Com a competitividade no mercado de lava car os treinamentos são de suma

importância para o crescimento da empresa. Da mesma forma que o lava car móvel

preza pela satisfação do cliente, acredita também na satisfação e motivação dos

funcionários, sendo assim serão realizadas reuniões frequentes.

7.2.2 Análise de Riscos e Plano de Contingência

Os risco são situações imprevisíveis, que sem planejamento podem trazer

danos a Clean Car. No quadro 17 descrevemos alguns possíveis riscos e suas

providências a serem tomadas no caso de situações adversas.

RISCO PLANO DE CONTINGÊNCIA TEMPO DE SUPORTE

Problemas na motocicleta

-Notificar o cliente.
- Verificar com o outro funcionário
a disponibilidade de atendimento.
- Se necessário, acionamento do
seguro para solicitar moto
reserva.

De 1 hora a 15 dias

Dados aos veículos dos clientes
- Notificar o cliente sobre o dano.
- Orçamentos com três empresas
e efetuar o reparo.

De 3 a 10 dias

Falta de cliente
- Rever estratégia.
- Investir em publicidade e
divulgação.

Imediato

Novos Concorrentes - Diversificação do serviço, para
angariar clientes.
- Fidelização com os clientes.

Mensal

Quadro 17: Plano de Contingência
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Fonte: Os Autores (2016)
7.3 PLANO DE INFORMÁTICA

Clean Car contará com o auxílio de um software gratuito da empresa Reservio,

para cadastro de seus clientes, funcionários, serviços e agendamentos de horário. A

figura 11 demonstra o sistema utilizado.

Figura 11: Software de Agendamento
Fonte: Reservio

Para demais controle da empresa, como contas a pagar, receber, controle de

estoque e fluxo de caixa, será utilizado planilhas elaboradas pelos sócios, o qual

contará com o auxílio de um computador e um impressora localizado no escritório que

será na casa de um dos sócios.

Para a comunicação com os funcionário, clientes e utilização dos software, será

contratado um serviço de Internet de 15 megas da VIVO para o escritório e também a

contratação de um plano de telefonia móvel para os sócios e funcionários.
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8 PLANO FINANCEIRO

O investimento inicial da Clean Car será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),

dividido em quatro partes iguais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de cada um dos

sócios. Inicialmente será gasto com investimento e capital de giro o montante de R$

51.124,00 (cinquenta e um mil cento e vinte quatro reais), restando um patrimônio

liquido de R$ 8.876,00 (oito mil oitocentos e setenta e seis reais), para futuros

investimentos.

Os quadros abaixo, demonstra detalhadamente os investimentos realizados.

INVESTIMENTO INICIAL (EQUIPAMENTOS) / DEPRECIÁVEL

Q TIPO VALOR
1 Veículo R$                       13.874,00
2 Computadores R$                         3.500,00
3 Mobiliário R$                         4.000,00
4 Uniformes R$                         1.000,00

INVESTIMENTO INICIAL (SERVIÇOS / OUTROS) / NÃO DEPRECIÁVEL

Q TIPO VALOR
1 Inauguraçao R$                            600,00
2 Marketing / Divulgação R$                            800,00
3 Registro da Marca R$                            350,00

TOTAL DOS
INVESTIMENTOS R$         24.124,00

Quadro 18: Investimentos
Fonte: Os Autores

CAPITAL DE GIRO

Q CAPITAL VALOR
1 Caixa Inicial 27.000,00

Quadro 19: Capital de giro
Fonte: Os Autores (2016)
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8.1 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

No quadro 20, pode-se observar a projeção para o período de cinco anos, das

receitas, custos e dispesas, o qual se mostra favorável ao comparar os valores obtidos

pelo Clean Car. As formas de pagamento aceitas será à vista em dinheiro, no debito do

cartão e no crédito para pagamento no vencimento do cartão. Por isso considera-se

zero inadimplência, já que não é a empresa a financiadora da divida para os pagamento

efetudados com cartão de crédito, e por receber à vista direto das operadoras de cartão

de crédito.

RECEITA BRUTA (R$)
Ano 2017 2018 2019 2020 2021

Lavagem Simples 62.400,00 62.400,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00
Lavagem Completa 140.400,00 140.400,00 210.600,00 210.600,00 210.600,00
Higiênização de
interior 3.360,00 3.360,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
TOTAL 206.160,00 206.160,00 309.240,00 309.240,00 309.240,00

CUSTO DOS PRODUTOS (R$)
Ano 2017 2018 2019 2020 2021

Lavagem Simples (14.789) (14.789) (22.183) (22.183) (22.183)
Lavagem Completa (38.621) (38.621) (57.931) (57.931) (57.931)
Higiênização de
interior (1.660) (1.660) (2.490) (2.490) (2.490)

TOTAL (55.070) (55.070) (82.605) (82.605) (82.605)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ano 2017 2018 2019 2020 2021
Salários (72.000) (72.000) (96.000) (96.000) (96.000)
IPVA (800) (800) (1.200) (1.200) (1.200)
Telefone / Internet (2.400) (2.400) (2.400) (2.400) (2.400)
Máquina Cartões (1.560) (1.560) (1.560) (1.560) (1.560)
Propaganda (804) (804) (804) (804) (804)
Contabilidade (6.000) (6.000) (6.000) (6.000) (6.000)
Outras Despesas (18.000) (18.000) (18.000) (18.000) (18.000)
Seguro (6.000) (6.000) (9.000) (9.000) (9.000)
Serviços Iniciais (1.750) - - - -
TOTAL (109.314) (107.564) (134.964) (134.964) (134.964)
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Quadro 20: Receita, custos e despesas
Fonte: Os Autores (2016)

8.2 BALANÇO PATRIMONIAL

No quadro abaixo pode se observar o Balanço Patrimonial do Clean Car Móvel, o

qual esta projetado os valores referente ao período de cinco anos.

CONTAS jul-17 jul-18 jul-19 jul-20 jul-21

      
ATIVO 47.418 63.975 108.843 162.623 216.403

CIRCULANTE 27.887 48.736 97.479 155.134 212.789

DISPONÍVEL 5.530 26.378 63.943 121.598 179.253

CONTAS A RECEBER 8.590 8.590 12.885 12.885 12.885

ESTOQUES 13.767 13.767 20.651 20.651 20.651

      

NÃO CIRCULANTE 19.530 15.239 11.364 7.489 3.615

IMOBILIZADO 22.374 22.374 22.374 22.374 22.374

DEPRECIAÇÃO ACUM. (2.844) (7.135) (11.010) (14.885) (18.760)

      

      

PASSIVO 47.418 63.975 108.843 162.623 216.403

CIRCULANTE 12.850 12.850 19.274 19.274 19.274

FORNECEDORES 12.850 12.850 19.274 19.274 19.274

EMPRÉSTIMOS A PAGAR - - - - -

SERVIÇOS A PAGAR - - - - -

      

NÃO CIRCULANTE 34.568 51.125 89.569 143.349 197.129

CAPITAL INICIAL 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

LUCROS ACUMULADOS 7.568 24.125 62.569 116.349 170.129

      

DIFERENÇA - - - - -
Quadro 21: Balanço Patrimonial

Fonte: Os Autores
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8.3 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Nos quadros a seguir, pode-se observar a projeção do fluxo de caixa nos

próximos cinco anos, neles estão detalhados todos os recebimentos e pagamentos do

Clean Car Lava Car Móvel. Pelas projeções, a empresa não apresentará dificuldades

com o caixa, pois o mesmo encontra-se positivo em todos os períodos analisados.

PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

RECEITAS 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180
AV 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
30 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590

COMPRAS (18.357) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589)
AV - - - - - - - - - - - -
30 (1.836) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459)
90 (16.521) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130)

SALDO INICIAL 27.000 613 5.103 10.971 318 2.055 3.792 5.530 7.267 9.005 10.742 12.479

FLUXOS
OPERACIONAIS (2.263) 4.491 5.868 (10.653) 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737

ENTRADAS 8.590 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180
VENDAS A VISTA 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
VENDAS 30 D - 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
INADIMPLÊNCIA - - - - - - - - - - - -

SAÍDAS (10.853) (12.689) (11.312) (27.833) (15.443) (15.443) (15.443) (15.443) (15.443) (15.443) (15.443) (15.443)
FORNECEDORES - (1.836) (459) (16.980) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589)
DESPESAS COM
VENDAS (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964)
IMPOSTOS
DIRETOS (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546)
IMPOSTO DE
RENDA - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - -
             
FLUXOS DE
FINANC. / INVEST. (24.124) - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS (22.374) - - - - - - - - - - -
SERVIÇOS (1.750) - - - - - - - - - - -
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SALDO FINAL 613 5.103 10.971 318 2.055 3.792 5.530 7.267 9.005 10.742 12.479 14.217
Quadro 22: Fluxo de caixa
Fonte: Os autores (2016)

 jan/18 fev/18
mar/1

8 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

RECEITAS 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180
AV 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
30 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590

COMPRAS (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589)
(11.473

)
AV - - - - - - - - - - - -
30 (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (459) (1.147)

90 (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130) (4.130)
(10.326

)

SALDO INICIAL 14.217 15.954 17.691 19.429 21.166 22.904 24.641 26.378 28.116 29.853 31.590 33.328

FLUXOS
OPERACIONAIS 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737

ENTRADAS 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180 17.180
VENDAS A VISTA 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
VENDAS 30 D 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590 8.590
INADIMPLÊNCIA - - - - - - - - - - - -

SAÍDAS
(15.443

)
(15.443

)
(15.443

) (15.443)
(15.443

)
(15.443

)
(15.443

) (15.443) (15.443)
(15.443

)
(15.443

)
(15.443

)
FORNECEDORES (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589) (4.589)
DESPESAS COM
VENDAS (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344) (344)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964) (8.964)
IMPOSTOS
DIRETOS (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546) (1.546)
IMPOSTO DE
RENDA - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - -
             
FLUXOS DE
FINANC. / INVEST. - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - -
SERVIÇOS - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL 15.954 17.691 19.429 21.166 22.904 24.641 26.378 28.116 29.853 31.590 33.328 35.065
Quadro 23: Fluxo de caixa
Fonte: Os autores (2016)
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 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

RECEITAS 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

AV 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

30 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

COMPRAS (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)

AV - - - - - - - - - - - -

30 (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688)

90 (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195)

SALDO INICIAL 35.065 37.181 44.051 44.725 49.529 54.334 59.139 63.943 68.748 73.552 78.357 83.161

FLUXOS
OPERACIONAIS 2.116 6.870 674 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805

ENTRADAS 21.475 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

VENDAS A VISTA 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

VENDAS 30 D 8.590 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

INADIMPLÊNCIA - - - - - - - - - - - -

SAÍDAS (19.359) (18.900) (25.096) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965) (20.965)

FORNECEDORES (5.278) (4.819) (11.014) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)
DESPESAS COM
VENDAS (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247)
IMPOSTOS
DIRETOS (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319)
IMPOSTO DE
RENDA - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - -

             

FLUXOS DE
FINANC. / INVEST. - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - -

SERVIÇOS - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL 37.181 44.051 44.725 49.529 54.334 59.139 63.943 68.748 73.552 78.357 83.161 87.966
Quadro 24:Fluxo de caixa
Fonte: Os autores (2016)
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 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

RECEITAS 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

AV 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

30 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

COMPRAS (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)

AV - - - - - - - - - - - -

30 (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688)

90 (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195)

SALDO INICIAL 87.966 92.770 97.575 102.380 107.184 111.989 116.793 121.598 126.402 131.207 136.012 140.816

FLUXOS
OPERACIONAIS 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805

ENTRADAS 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

VENDAS A VISTA 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

VENDAS 30 D 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

INADIMPLÊNCIA - - - - - - - - - - - -

SAÍDAS
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

) (20.965)

FORNECEDORES (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)
DESPESAS COM
VENDAS (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247)
IMPOSTOS
DIRETOS (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319)
IMPOSTO DE
RENDA - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - -

             

FLUXOS DE
FINANC. / INVEST. - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - -

SERVIÇOS - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL 92.770 97.575 102.380 107.184 111.989 116.793 121.598 126.402 131.207 136.012 140.816 145.621
Quadro 25: Fluxo de caixa
Fonte: Os autores (2016)
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 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

RECEITAS 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

AV 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

30 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

COMPRAS (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)

AV - - - - - - - - - - - -

30 (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688) (688)

90 (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195) (6.195)

SALDO INICIAL 145.621 150.425 155.230 160.034 164.839 169.643 174.448 179.253 184.057 188.862 193.666 198.471

FLUXOS
OPERACIONAIS 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805 4.805

ENTRADAS 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770 25.770

VENDAS A VISTA 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

VENDAS 30 D 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885 12.885

INADIMPLÊNCIA - - - - - - - - - - - -

SAÍDAS
(20.965

) (20.965) (20.965)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)
(20.965

)

FORNECEDORES (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884) (6.884)
DESPESAS COM
VENDAS (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515) (515)
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247) (11.247)
IMPOSTOS
DIRETOS (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319) (2.319)
IMPOSTO DE
RENDA - - - - - - - - - - - -
DESPESAS
FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - -

             

FLUXOS DE
FINANC. / INVEST. - - - - - - - - - - - -

INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - -

SERVIÇOS - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL 150.425 155.230 160.034 164.839 169.643 174.448 179.253 184.057 188.862 193.666 198.471 203.275
Quadro 26: Fluxo de caixa
Fonte: Os autores (2016)



86



87

8.4 INDICADORES (TIR, VPL, PAYBACK)

Para a análise de investimento calcula-se, o payback, a taxa interna de retorno

e o valor presente liquido (VPL), conforme o quadro abaixo.

INDICADORES
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL): 73.813
TAXA PARA ANÁLISE: 1,50%
TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 4,65%
PAY BACK (MESES): 27

Quadro 27: Indicadores
Fonte: Os Autores (2016)

A finalidade do valor presente líquido (VPL) é trazer para o presente todas as

entradas futuras projetadas no período dos cinco anos analisados, descontadas de uma

taxa de juros apropriada. O Valor Presente Liquido (VPL) resultou em excedente

financeiro de R$ 73.813,00, o que demonstra que o projeto certamente irá cobrir o

investimento inicial e obter lucros. A Taxa Interna de Retorno obtida pelo Clean Car é de

4,65% ao mês, o que demonstra atratividade de retorno no investimento realizado.

Outro ponto positivo é o pay back, que aponta o retorno do investimento em um período

de dois anos e três meses. Sendo este o tempo que a empresa irá levar para pagar o

investimento inicial realizado, é correto afirmar que o empreendimento estudado é

operacionalmente lucrativo.

8.5 PONTO DE EQUILIBRIO

A Clean Car atingirá seu ponto de equilíbrio quando sua receita cobrir os

custos e as despesas, nesse momento a empresa não terá lucro e nem prejuízo.
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Receita Gasto Fixo %MC Gasto Variável Gasto Total Resultado
R$ 2.810,47 R$ 8.963,67 64% R$ 1.017,73 R$ 9.981,40 -R$ 7.170,93
R$ 5.620,93 R$ 8.963,67 64% R$ 2.035,46 R$ 10.999,13 -R$ 5.378,20
R$ 8.431,40 R$ 8.963,67 64% R$ 3.053,20 R$ 12.016,86 -R$ 3.585,47
R$ 11.241,86 R$ 8.963,67 64% R$ 4.070,93 R$ 13.034,59 -R$ 1.792,73
R$ 14.052,33 R$ 8.963,67 64% R$ 5.088,66 R$ 14.052,33 R$ 0,00
R$ 16.862,79 R$ 8.963,67 64% R$ 6.106,39 R$ 15.070,06 R$ 1.792,73
R$ 19.673,26 R$ 8.963,67 64% R$ 7.124,12 R$ 16.087,79 R$ 3.585,47
R$ 22.483,72 R$ 8.963,67 64% R$ 8.141,86 R$ 17.105,52 R$ 5.378,20
R$ 25.294,19 R$ 8.963,67 64% R$ 9.159,59 R$ 18.123,25 R$ 7.170,93

Quadro 28: Ponto de Equilíbrio
Fonte: Os Autores (2016)

O quadro acima apresenta o ponto de equilíbrio da empresa, quando o

resultado iguala a zero, a partir desse ponto todas as receitas serão lucros da empresa.

8.6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Abaixo observa-se a DRE com uma projeção para cinco anos. Ao analisar o

quadro, chega-se a conclusão que os resultados obtidos pelo Clean Car são favoráveis

com a viabilidade do negócio, já que os índices quanto a receita e lucro liquido

demonstra tendência de crescimento continua devido ao aumento da demanda ao

longo dos anos.
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PROJEÇÃO DO DRE
 

ANO 2017 2018 2019 2020 2021

      
RECEITA BRUTA 206.160 206.160 309.240 309.240 309.240

Lavagem Simples 62.400 62.400 93.600 93.600 93.600

Lavagem Completa 140.400 140.400 210.600 210.600 210.600

Higiênização de interior 3.360 3.360 5.040 5.040 5.040

      

DEDUÇÕES DA RECEITA (18.554) (18.554) (27.832) (27.832) (27.832)

      

RECEITA LÍQUIDA 187.606 187.606 281.408 281.408 281.408

Lavagem Simples 56.784 56.784 85.176 85.176 85.176

Lavagem Completa 127.764 127.764 191.646 191.646 191.646

Higiênização de interior 3.058 3.058 4.586 4.586 4.586

      

CUSTO DOS PRODUTOS (55.070) (55.070) (82.605) (82.605) (82.605)

Lavagem Simples (14.789) (14.789) (22.183) (22.183) (22.183)

Lavagem Completa (38.621) (38.621) (57.931) (57.931) (57.931)

Higiênização de interior (1.660) (1.660) (2.490) (2.490) (2.490)

      

LUCRO BRUTO 132.536 132.536 198.804 198.804 198.804

Lavagem Simples 41.995 41.995 62.993 62.993 62.993

Lavagem Completa 89.143 89.143 133.715 133.715 133.715

Higiênização de interior 1.397 1.397 2.096 2.096 2.096

      

MARGEM BRUTA 64% 64% 64% 64% 64%

      

DESPESAS COM VENDAS (4.123) (4.123) (6.185) (6.185) (6.185)

MAQUINA DE CARTÃO (4.123) (4.123) (6.185) (6.185) (6.185)

      
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO ($) 128.412 128.412 192.619 192.619 192.619

MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO (%) 62% 62% 62% 62% 62%

      
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (109.314) (107.564) (134.964) (134.964) (134.964)
Salários (72.000) (72.000) (96.000) (96.000) (96.000)

IPVA (800) (800) (1.200) (1.200) (1.200)

Telefone / Internet (2.400) (2.400) (2.400) (2.400) (2.400)
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Máquina Cartões (1.560) (1.560) (1.560) (1.560) (1.560)

Propaganda (804) (804) (804) (804) (804)

Contabilidade (6.000) (6.000) (6.000) (6.000) (6.000)

Outras Despesas (18.000) (18.000) (18.000) (18.000) (18.000)

Seguro (6.000) (6.000) (9.000) (9.000) (9.000)

(-) PDD - - - - -

Serviços Iniciais (1.750) - - - -

      

DESPESAS DEPRECIAÇÃO (4.875) (3.875) (3.875) (3.875) (3.875)

LUCRO OPERACIONAL ($) 14.224 16.974 53.780 53.780 53.780

LUCRO OPERACIONAL (%) 7% 8% 17% 17% 17%
FINANCEIRAS LÍQUIDAS - -  -  -  -

Juros sobre Invest. -  -  -  -  -

LUCRO ANTES DO IR/CSLL ($) 14.224 16.974 53.780 53.780 53.780

LUCRO ANTES DO IR/CSLL (%) 7% 8% 17% 17% 17%

IMPOSTO DE RENDA / CSLL - - - - -

LUCRO LÍQUIDO ($) 14.224 16.974 53.780 53.780 53.780

LUCRO LÍQUIDO (%) 7% 8% 17% 17% 17%
Quadro 29: Demonstração de Resultados do Exercício

Fonte: Os Autores (2016)
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9 CONCLUSÃO

O objetivo do estudo e das pesquisas é saber se há viabilidade na abertura de

um lava car móvel em alguns bairros de Curitiba. Foram realizadas pesquisas

qualitativas e quantitativas, podendo observar que na quantitativa o melhor dia para

atendimento é no sábado, e há muitas pessoas de outros bairros interessadas nesse

serviço. Na qualitativa, a frequência de lavagens nos veículos é uma vez por mês e

ambas com um grau de aceitação elevado e com uma grande procura por esse serviço.

Após o termino do plano de marketing, administrativo, operacional e financeiro,

foi concluído que há viabilidade na abertura de um lava car móvel nos bairros

escolhidos.

Sendo assim as projeções apresentam uma taxa interna de retorno de 55,8%

ao ano e com um tempo de retorno de dois anos e três meses com o valor presente

liquido de R$73.813,00 sendo dados favoráveis. Conforme análise no plano financeiro e

a previsão do aumento da demanda, a empresa estuda a possibilidade de adquirir mais

uma motocicleta a partir do terceiro ano para um melhor atendimento.

Sendo assim o projeto do Clean Car Móvel apresenta viabilidade na abertura da

empresa em todas as questões estudadas.
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http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/12/curitiba-tem-5-maior-economia-do-pais-aponta-levantamento-do-ibge.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/12/curitiba-tem-5-maior-economia-do-pais-aponta-levantamento-do-ibge.html
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO

A pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar a viabilidade de abertura de um Lava Car Movel na
região sul de Curitiba. É um questionário para fins acadêmicos da Faculdade ESIC Business & Marketing
School.

Questão 1 -  Gênero:
(  ) Masculino (  ) Feminino

Questão 2 - Faixa Etária:
(  ) menor de 18 anos. (  ) De 25 a 31 anos.

(  ) De 32 a 38 anos. (  ) De 39 a 45 anos.

(  ) De 46 a 52 anos. (  ) De 53 a 59 anos. (  ) Acima de 60 anos.

Questão 3 - Estado Civil:
(  ) Solteiro(a). (  ) Casado(a).

(  ) União Estável. (  ) Separado(a). (  ) Viúvo(a).

Questão 4 - Renda familiar?

(  ) Até R$ 880,00. (  ) De R$ 881 até R$ 1.760

(  ) De R$ 1.761 até R$ 2.640 (  ) De R$ 2.641 até R$ 4.400

(  ) De R$ 4.401 até R$ 8.800 (  ) De R$ 8.801 até R$ 13.200

(  ) Acima de R$ 13.201

Questão 5 - Qual bairro você mora?

(  ) Alto Boqueirão. (  ) Boqueirão.

(  ) Hauer. (  ) Sitio Cercado.

(  ) Xaxim. (  ) Outro :_____________________

Questão 6 - Você possui automóvel, ou utiliza o de alguém com frequência?

(  ) Sim. (  ) Não.

Questão 7 - Caso possua automóvel, ou utilize o de alguém com frequência. Qual a frequência você lava
o carro?

(  ) 1 vez a cada 3 dias. (  ) 1 vez por semana.

(  ) 1 vez a cada 15 dias. (  ) 1 vez por mês. ( ) Não lavo o carro.

Questão 8 - Caso a resposta anterior seja afirmativa, como costuma lavar o automóvel?
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(  ) Lavo por conta própria. (  ) Lavo em local especializado (Lava-Rápido).

(  ) Lavo em postos de combustível com sistemas de limpeza.

(  ) Outro:________________________

Questão 9 - Quanto em média gasta em uma lavagem simples (apenas por fora)?

(  ) Até R$10,00 (  ) Até R$15,00

(  ) Até R$20,00 (  ) Até R$25,00 (  ) Acima de R$25,00

Questão 10 - Quanto em média você gasta para uma lavagem completa, (por fora e por dentro)?

(  ) Até R$20,00 (  ) Até R$30,00

(  ) Até R$35,00 (  ) Até R$40,00 (  ) Acima de R$40,00

Questão 11 - O que você acha de um lava car a domicílio?

(  ) Excelente. (  ) Bom.

(  ) Razoável. (  ) Ruim.

Questão 12 - Você utilizaria esse serviço?

(  ) Sim. (  ) Não.

Questão 13 - Qual seria o melhor dia para o atendimento?

(  ) Segunda- Feira. (  ) Terça- Feira.

(  ) Quarta- Feira. (  ) Quinta- Feira.

(  ) Sexta- Feira. (  ) Sábado. (  ) Domingo.

Questão 14 - Quanto você estaria disposto a pagar por uma lavagem simples (apenas por fora) a
domicílio?

(  ) De R$ 15,00 a R$ 20,00. (  ) De R$ 20,00 a R$ 30,00.

(  ) De R$ 30,00 a R$ 40,00. (  ) Acima de R$ 40,00.

Questão 15 - Quanto você estaria disposto a pagar por uma lavagem completa (por fora e por dentro) a
domicílio?

(  ) De R$ 20,00 a R$ 30,00. (  ) De R$ 30,00 a R$ 40,00.

(  ) De R$ 40,00 a R$ 50,00. (  ) De R$ 50,00 a R$ 60,00.

(  ) Acima de R$ 60,00.
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE PESQUISA QUALITATIVA

1- Qual o bairro que você mora?

2- Possui automóvel?

3- Você lava o seu carro? Com que frequência? Por que?

4- Onde você lava o seu veículo?

5- Qual tipo de lavagem você faz?

6- Quanto você paga em média?

7- Você contrataria por esse serviço? Por que?

8- O quanto você estaria disposto a pagar pelo tipo de serviço apresentado?

(     ) de R$ 20,00 a R$ 30,00

(     ) de R$ 30,00 a R$ 40,00

(     ) de R$ 40,00 a R$ 50,00

(     ) de R$ 50,00 a R$ 60,00

(     ) Acima de R$ 60,00



TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO
TERMO DE RESPONSAB:L:DADE DE PLAGIO

饉慎SiC
BUSlヽ CSS&MARKETINOSOH00L

Anexo 13
N6s, alunos do curso de Bacharelado em Administragdo, abaixo relacionados, da

ESIC - Business & Marketing School, mantida pela AssociagSo Dehoniana Brasil

Meridional - ADBM, doravante denominada INSTITUIQAO, declaramos para os

devidos fins e a quem possa interessar, que o Trabalho de ConclusSo de Curso ll, por

n6s elaborado, cujo tema 6 cLeAd cAA- , atende as Normas T6cnicas

e Cientificas exigidas na elaboragdo de textos e ao Regulamento para ElaboragSo de

Trabalhos da INSTITUIQAO. As citag6es e par6frases dos autores estSo indicadas e

apresentam a origem da ideia do autor com as respectivas obras e anos de

publicagSo. Caso nio apresentem estas indicag6es, ou seja, caracterize crime de

pl6gio, estamos cientes das implicag6es legais decorrentes deste documento.

O C6digo Penal em vigor, no titulo que trata dos crimes contra a propriedade

Intelectual, disp6e sobre o crime de violag6o de direito autoral - artigo 184 - que traz

o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena - detengao, de 3 (tr6s) meses a 1 (um)

ano, ou multa. Seus par6grafos 1o e 20 consignam, respectivamente:

S 'l o Se a violagao consistir em reprodugao total ou parcial, por qualquer meio,
com o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem
autorizagao expressa do autor ou de quem o represente, (...): pena -
expressa do autor ou de quem o represente, (...): pena - reclusao de .l (um)
a 4 (quako) anos, e multa, (...).
$ 20 Na mesma pena do S anterior incorre quem vende, exp6e a venda, aluga,
introduz no Pais, adquire, oculta, empfesta, troca ou tem em deposito, com o
intuito de lucro original ou copia de obra intelectual, (...), produzidos ou
reproduzidos com violagao de direito autoral.
(Lei n" 9.610, de '19.02.98, que altera, atualiza e consolida a Legislagao sobre
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