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RESUMO

Este trabalho tem como seu objetivo central, analisar a viabilidade mercadológica da
implantação de uma plataforma online de Marketplace, voltada ao comércio de
peças automotivas usadas, provenientes de desmanches automotivos, os quais
devem estar de acordo e operando conforme a legislação vigente (Lei 12.977 de 20
de Maio de 2014). Visando maior abrangência de Mercado, esse projeto será
disponibilizado para todo o país, em caso de viabilidade mercadológica e financeira.
Para embasamento e comprovação das hipoteses propostas e comprovação da
viabilidade mercadológica do projeto em questão, foram realizadas pesquisas
qualitativas com os clientes finais, donos de oficinais mecânicas e com os donos dos
desmanches automotivos, posteriormente foram aplicados questionários
quantitativos, com o objetivo de confirmar a viabilidade mercadológica do projeto.
Posteriormente foi executado e analisado o plano de negócios para verificação da
viabilidade financeira, operacional e administrativa do mesmo.

Palavras-chave: E-commerce, comércio eletrônico, empreendedorismo,
desmanches, autopeças.



ABSTRACT

This work has as its central objective, to analyze the market viability of the
implementation of an online Marketplace platform, aimed at the trade of used
automotive parts, from automotive breakdowns, which must be in agreement and
operating according to the current legislation (Law 12.977 of 20 May 2014). Aiming at
greater market coverage, this project will be made available throughout the country,
in case of market and financial viability. In order to confirm and confirm the proposed
hypotheses and to verify the market viability of the project in question, qualitative
researches were carried out with the final customers, owners of mechanical
workshops and owners of the automotive strippers, after which quantitative
questionnaires were applied, in order to confirm the viability of the project.
Subsequently, the business plan was executed and analyzed to verify the financial,
operational and administrative feasibility of the same.

Keywords: E-commerce, e-commerce, entrepreneurship, break-ups, auto parts.
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1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais com o tempo cada vez mais escasso, tentamos encaixar

várias tarefas em um curto espaço de tempo, obviamente encontramos dificuldades

para executá-las, sendo assim, iniciamos uma batalha constante contra o tempo a

fim de atingir a melhor praticidade. A nosso favor o mundo se tornou mais

globalizado e conectado através da internet, ferramenta que passou a aperfeiçoar as

atividades do dia a dia, ao marcar uma consulta, pagar uma conta ou comprar um

produto.

Há algum tempo atrás o comércio tinha como base lojas físicas, onde o cliente

precisava se locomover longas distâncias para encontrar os itens desejados,

tornando a procura desgastante e nem sempre tão efetiva.

Consequência disso surgiram as plataformas de venda online denominadas

e-commerce, que aproximam os clientes às lojas facilitando o acesso, visto que não

é necessário deslocamento algum para encontrar o item desejado, diminuindo

custos de deslocamento para o cliente e por outro lado extinguindo a necessidade

de haver uma loja física para atendimento do mesmo.

Devido a uma grande deficiência na oferta de autopeças de reposição, nasce

uma grande oportunidade no crescente mercado automobilístico, a entrada de

diferentes marcas e modelos importados com elevados custos de manutenção nos

leva a procurar diferentes alternativas para diminuir tais custos.

Uma alternativa procurada por muitos é a busca por revendas de autopeças

usadas, onde temos uma grande variedade de peças originais e de qualidade,

muitas vezes extintas nas lojas autorizadas da marca devido ao ano de fabricação

do veículo e com preços até 80% menores.

Durante muito tempo este foi um mercado promissor, porém malvisto, o que

vem mudando após a regulamentação dessas revendas pela lei federal

12.977/2014, a qual certificou e tem credibilizado esse mercado, buscando mudar e

potencializar o atual cenário.

Apesar de ser um mercado promissor, ainda é pouco acessível na web,

poucos desmanches possuem sites e disponibilizam seus itens em rede, podendo

ser melhor aproveitado, visto que o comércio online tem crescido aproximadamente

15% ao ano.
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Para facilitar a procura de peças de reposição de carros nacionais e

importados, pretendemos disponibilizar uma plataforma online que compile as

opções oferecidas por diversos desmanches no Brasil, encurtando as distâncias

entre os clientes e vendedores, aumentando a oferta e diminuindo os valores gastos

na aquisição de autopeças de reposição.

Além disso observa-se um resultado muito positivo na visão ambiental, pois

as peças em boas condições de carros sinistrados, que seriam descartadas, podem

voltar ao mercado criando um reciclo e um novo tempo de vida útil para elas, ao

invés de serem descartadas e possivelmente passarem a poluir o meio ambiente.
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2 JUSTIFICATIVA

O número de pessoas conectadas no Brasil é grande. A pesquisa divulgada

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014 mostrou que 36,8

milhões de casas estavam conectadas a rede, o que representa 54,9% da

população total do país. Em 2013 esse índice era de 48%, a estimativa é de que em

torno de 95,4 milhões de brasileiros possuem acesso à internet. Dessas pessoas

que estão conectadas, certamente metade são clientes de alguma loja virtual e/ou já

fizeram ao menos uma compra em algum e-commerce.

O comércio virtual é um dos segmentos mais estáveis da economia brasileira,

movimentando R$ 53,4 bilhões em 2016, ano marcado pela crise, com um

crescimento equivalente a 11% em relação ao ano anterior, segundo dados da

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Já os dados do IDC em

2016 estimam uma alta de 2,6% no mercado de Tecnologia da Informação no país.

Fatos que estimularam o empreendedorismo, visto que qualquer pessoa pode

se tornar um empreendedor, oferecendo seus produtos ou serviços com um

investimento inicial menor, e como apontam os números com grande potencial de

crescimento.

Um segmento em ascensão é o mercado de peças automotivas, visto a

crescente frota de veículos conforme observado no gráfico 1 e a intensa demanda

por peças de reposição, porém a oferta desses itens nem sempre atende a

necessidade da população, tornando a procura desgastante ou em alguns casos

mais cara.

Gráfico 1: Frota circulante 95-2016
Fonte: SINDIPEÇAS
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Uma opção que pode ser encontrada para isso, é a procura em desmanches

ou revendas de autopeças usadas, facilitando a busca e diminuindo o valor gasto no

item, visto que atualmente essas revendas dispõem de um acervo diverso e vasto,

praticando preços abaixo do mercado. Além disso observa-se a oportunidade de

recolocar diversos itens no mercado, diminuindo o descarte de materiais,

aumentando assim sua vida útil, dado que em média apenas 5% dos veículos

sinistrados no país são totalmente descartáveis, outros 10% podem ser reciclados e

85% deles pode ser revendido como peças de reposição segundo a Renova

Ecopeças, pioneira no desmonte e descarte de veículos sinistrados no país.

Contudo esse segmento ainda parece caminhar na contramão da evolução

tecnológica, visto que para encontrar determinados itens é necessário recorrer e

buscar em diversos locais, como concessionárias, autopeças e/ou desmanches, que

em geral não possuem sites ou meios online para comunicação.

Visando preencher essa lacuna, temos como objetivo a criação de uma

plataforma online para atender várias necessidades dos clientes, tais como, expor

seus produtos na internet (no caso das revendas), potencializando suas vendas,

permitir que o cliente final ou mesmo oficinas mecânicas possam comparar preços

entre diversas marcas e lojas ofertantes, efetuar compras dos produtos expostos

pagando um valor menor por peças originais e de qualidade.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Verificar a viabilidade da implementação de um Marketplace, para comercialização
de autopeças usadas, provenientes de desmanches legalizados.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar o acesso às peças de reposição originais de qualidade e com preço
reduzido.

- Mapear faixas de preços das peças de reposição, proporcionando um comparativo
entre fornecedores.

- Identificar o interesse e a confiabilidade do mercado em uma plataforma online
para a venda de autopeças usadas;

- Verificar o interesse das revendas de autopeças em uma plataforma que pode
potencializar suas vendas online

- Verificar o interesse e a disponibilidade das revendas de autopeças usadas em
catalogar e anunciar as peças na plataforma online
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4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Conceito de empreendedorismo

A palavra empreendedorismo originária do termo francês Entrepreneur, foi

citada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard Cantillon, a qual

para ele, representava os indivíduos que assumem grandes riscos. Em 1814 o

também economista francês Jean-Baptiste Say interpretou o termo como aquele que

colocava recursos econômicos de um setor produtivo inferior para outro superior. Já

para o também economista Carl menger, que afirmou em 1871 que o empreendedor

é aquele que antecipa necessidades futuras, afirmação esta que pode facilmente ser

complementada pela definição de Franck Knight, a qual interpreta o empreendedor

como individuo capaz de lidar com a incerteza (FABIANA DE OLIVEIRA, 2012).

4.2 Histórico do empreendedorismo

Ludwig Von Mises no ano de 1949, apresenta o empreendedor como um

tomador de decisões. Em 1959 Friedrich Von Hayek, se refere ao

empreendedorismo não apenas como ação de risco, mas um processo de

descobertas das condições produtivas e de novas oportunidades de mercado,

devido aos próprios agentes sociais (CHIAVENATO, 2012).

Em paralelo o economista austríaco Joseph Schumpeter, afirma em 1950 que

o empreendedor é a pessoa capaz converter uma nova ideia ou invenção em uma

inovação de sucesso, fala também que “o empreendedor é aquele que destrói a

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e

materiais” (SCHUMPETER, 1949, apud DORNELAS, 2001, p. 37). A definição de

Schumpeter dentre as demais, parece ser a que mais se aproxima de como o

empreendedor é visto atualmente, pois com a globalização, as inúmeras incertezas

e a competitividade encontrada no mercado, a melhor saída é sempre fazer

diferente.

Drucker (1974, p. 25) cita o empreendedorismo como prática, visão de

mercado, evolução e ainda que o
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trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios é
fazer os negócios de hoje serem capazes de fazer o futuro,
transformando-se em um negócio diferente” [...]Empreendedorismo não é
nem ciência, nem arte. É uma prática.

Adiante surgiram afirmações como a de Louis Jacques Filion 1999, p. 19 “Um

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”, ou seja, ser

um empreendedor não é apenas ser criativo, ou fazer algo novo, passa muito mais

por identificar alguma defasagem no mercado a ser atendida, idealizar como sanar

essa necessidade e posteriormente gerenciar o projeto (negócio) para que seja

colocado em prática.

Como é possível observar na figura 1, existem vários passos para que uma

ideia se torne um processo empreendedor, sendo que a imaginação é apenas um

desses passos.

Figura 1: Processo empreendedor
Fonte: Sebrae

4.3 Empreendedorismo no Brasil

De acordo com Dornelas (2005), o termo empreendedorismos passou a ser

utilizado no Brasil por volta de 1990 quando empresas como Sebrae e Softex

iniciaram suas operações.

Em publicação feita pela UOL, Dornelas (2015) analisou o Brasil como um

país muito empreendedor, porém pouco inovador. Segundo ele, por vezes o país se
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destacou no ranking da GEM (Global Entrepreneurship Monitor) como nação mais

empreendedora do mundo, porém ainda pouco inovador no aspecto tecnológico.

Contudo observou-se que do início das pesquisas do GEM, onde o país já se

destacava no início dos anos 2000, como uma nação empreendedora, que antes

grande parte dos negócios começava devido a necessidade de subsistência, ou

seja, era necessário buscar alternativas para sobreviver devido ao desemprego

dentre outros fatores sociais, porém em 2015, ano qual o Brasil foi novamente

destaque em primeiro lugar no ranking, observou-se que o país teve grande parte

dos empreendimentos aplicados devido a oportunidades encontradas no mercado.

Grande parte dessa evolução se deve ao apoio de empresas como Sebrae

(Serviço de Apoio às Micro e pequenas empresas), a qual voltou-se a oferecer

cursos de capacitação e promoção de eventos como o Empretec e o Jovem

empreendedor, afim de desenvolver os empreendedores brasileiros para identificar

oportunidades e saber como atende-las de forma consistente.

4.4 Conceito de E-commerce

Segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development, o

comércio eletrônico ou e-commerce engloba a realização de negócios por meio da

internet, além das vendas de produtos e serviços físicos de entrega off-line, inclua-se

vendas de softwares que podem ser entregues online, assim o “E-commerce é uma

aplicação da internet que se expandiu aceleradamente desde o ano 2000 e que

deve desenvolver-se a taxas elevadas nos próximos anos” (Limeira, 2007,p.37).

Albertin (2010) fala que “o comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia

de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico”, ainda segundo ele

esses processos podem ser aplicados de forma completa ou parcial em estrutura

predominantemente pública, ou seja, que esteja disponível para que qualquer

pessoa acesse e com baixo custo para tal.

Segundo Kotler (2000, p. 681) existem dois tipos de e-commerce:
Canais comerciais: várias empresas estabeleceram serviços de
informação e de e-marketing que podem ser acessados por aqueles que
assinam o serviço e pagam uma taxa mensal. (…). Esses canais fornecem
informações (notícias, bibliotecas, educação, viagens, esportes, consultas),
entretenimento (diversão e jogos), serviços de compra, oportunidades e
diálogos (informativos, fóruns, salas de bate-papo) e e-mail.
A Internet: a Internet é uma malha global de redes de computadores que
tornou possível a comunicação global instantânea e descentralizada. (…).
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Eles podem enviar e-mails, trocar experiências, comprar produtos e acessar
notícias, receitas e informações sobre arte e negócios. A Internet em si é
grátis, embora os usuários individuais precisem de um provedor de serviços
da Internet para estarem conectados a ela.

Gerando uma grande revolução na forma de se comercializar produtos e

serviços, a internet nos mostra uma nova forma de alcançarmos o cliente final.

O mundo está sempre passando por evoluções tecnológicas, e elas sempre

chegam até nós acompanhadas de novos estilos de vida.

Nossa comunicação se tornou mais imediata, nosso jeito de registrar

momentos se tornou mais instantâneo e até as nossas opções de entretenimento

cresceram significantemente. 

No comércio não foi diferente, atualmente muitas pessoas compram sem sair

de casa e muitas empresas possuem suas lojas virtuais para levar mais conforto aos

seus clientes.

4.5 Histórico do e-commerce

O e-commerce diferente do que se imagina, não surgiu recentemente, visto

que já em 1979, Michael Aldrich inventou o primeiro sistema que permitia o

processamento de transações online entre consumidores e empresas (B2C) ou entre

empresas (B2B), a primeira transação online ocorreu em 1981 pela Thomson

Holidays, empresa britânica de turismo.

No entanto, somente por volta de 1990 (com a popularização da World Wide

Web, e do primeiro protótipo do navegador) que o comércio eletrônico começou a

operar com características semelhantes às que conhecemos atualmente.

Segundo pesquisa realizada pela empresa ACNielsen, aproximadamente

627Mi de pessoas já eram compradoras ativas via web em 2005, sendo que em

alguns países da Europa observou-se índices de até 95% das compras sendo

realizadas online durante esse período.

Segundo Romero Rodrigues co-fundador e Presidente do Buscapé.com Inc,

em 2010 o e-commerce já havia alcançado um número de R$10 bilhões, isso

somente no modelo B2C (business-to-consumer) envolvendo somente empresas e

consumidores, porém observa-se a oportunidade de uma relação C2C

(consumer-to-consumer) quando o consumidor tenta após a aquisição de novo
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produto, vender seu antigo bem a outro interessado, ao invés de descarta-lo,

aumentando assim o tempo de vida útil desse produto.

Característica essa, que tem se tornado comum no mercado brasileiro,

principalmente com o advento de sites como Mercado livre, Alô negócios, OLX (que

posteriormente realizou uma fusão com o Alô negócios), entre outros. As pessoas

passaram a ver valor em suas coisas, mesmo após não terem mais utilidade para si,

de forma a serem aproveitadas por outras.

Esse comportamento traz diversos benefícios, como por exemplo o

aproveitamento de itens que conforme a obsolescência programada, seriam

descartados em cerca de três anos (eletrônicos), passam a ser utilizados durante

cinco ou seis, caso dos telefones celulares, sendo assim a geração de “lixo” diminui,

ou pelo menos é adiada afim de que seja encontrada uma solução para destinação

correta.

4.6 Tendências do comércio eletrônico

Segundo André Dias (2017, p. 17)
“O comércio eletrônico voltará a crescer na casa de dois dígitos em 2018,
mantendo-se assim como um dos setores mais atrativos para grandes
varejistas e também para pequenos empreendedores no Brasil. As maiores
oportunidades estarão direcionadas principalmente ao Marketplace.”

No mercado brasileiro, o e-commerce deverá passar por um estado de

consolidação com mais fusões e aquisições. Visando esse nicho de mercado é

comprovado que a internet disponibiliza algo único que até então não era possível.

Para o consumidor ter contato com uma grande diversidade de produtos em

pouquíssimo tempo, é algo único, pois a sua pesquisa pode abranger uma imensa

área de buscas sem a necessidade de sair do local onde está. Para o ofertante, o

número de potenciais clientes é enorme pois por meio da internet pode-se atingir

massivamente seu público alvo.

Sendo assim, o e-commerce através de um Marketplace, se torna um

facilitador para a aproximação do ofertante ao cliente. Nos dias atuais ainda existe

ceticismo a respeito desse modelo de comércio, pois é uma compra onde o

interessado adquiri determinado produto apenas pelas suas descrições e fotos, mas

esse paradigma está sendo quebrado aos poucos, pois os baixos custos

operacionais para se manter um negócio como esse, tendo como comparação as
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lojas físicas, se tornou muito mais atraentes, como resultado dessa aceitação, o

e-commerce tornou-se um canal de venda que ajuda a movimentar a economia

mundial.

Por outro lado, há setores ainda pouco explorados, como o de peças de

automóveis, que contam com players importantes, mas que podem avançar nas

ofertas de serviços conjuntos, falta conteúdo que agregue valor dentro dessas

categorias.

O crescimento do mercado abre espaço para novos segmentos e favorece o

consumidor, principalmente com a popularização do uso de smartphones e tablets e

ao mesmo tempo com o barateamento do acesso à internet, no qual o consumidor

obtém de um acesso mais ágil e fácil das informações dos produtos e serviços,

comparando preços rapidamente, sabendo qual é a opinião de outros consumidores,

e assim fechar a compra em seu lugar de preferência, por meio de qualquer um

desses dispositivos.

Com as redes sociais, os consumidores ganham força tanto para elogiar quanto para

reclamar. E com os sites de compras coletivas, podem obter descontos mais

significativos em produtos e serviços, reforçando um maior controle dos clientes no

mundo online.

5 AUTOPEÇAS NO BRASIL

Um produto muito interessante a se procurar online com toda a certeza são as

peças automobilísticas, a história do mercado independente de reposição de

autopeças no Brasil começou há mais de 50 anos, junto com o nascimento da

indústria automobilística no país.

No entanto segundo a rede Pit Stop, cerca de 90% da frota de veículos

automotores são movidos pela indústria independente de autopeças de reposição,

gerando cerca de R$ 90Bi por ano no mercado brasileiro.

Com isso nota-se a incapacidade das concessionárias de atender demandas

externas às montadoras, ou seja, grande parte do volume produzido pelas marcas,

são consumidos internamente para a produção de novos veículos, deixando muitas

vezes o mercado fragilizado por falta de oferta dessas peças.
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Em contrapartida, surge a oportunidade para as revendas de autopeças

novas e usadas atuarem nesse nicho de mercado, disponibilizando itens de

qualidade e procedência, com preços menores que os praticados pelas

concessionárias.

Todos os anos novos veículos são incorporados à frota brasileira e na mesma

velocidade que há novos entrantes, outros são descartados sempre com muitas

peças intactas podendo retornar ao uso, como motor, caixa de câmbio, volante,

painel, sistema de transmissão, sistema de freios, peças de funilaria entre outros.

Segundo o G1, além de benefícios para o meio ambiente, que sofre com o

acúmulo de lixo poluente, a peça reciclada custa em média 30% menos do que o

componente comercializado na concessionária, claro que isso quando são

encontradas, pois muitos carros já estão fora da linha de produção há vários anos,

ou então são modelos importados, e nesse caso não possuem peças sendo

comercializadas no país, o que aumenta muito a dificuldade na busca.

5.1 Renova Ecopeças

O projeto Renova Ecopeças (desenvolvido pela empresa Porto Seguro

Seguros), já faz um trabalho com conexão entre reciclagem de peças automotivas e

e-commerce, onde analisam as peças em perfeito estado retiradas de veículos

sinistrados e as disponibilizam ao mercado através do comércio eletrônico.

Ainda segundo a iniciativa da empresa Renova Ecopeças, em média é

possível reaproveitar cerca de 95% do veículo sinistrado, sendo que apenas 5% do

veículo é totalmente descartável (caso de óleos hidráulicos por exemplo), outros

10% podem ser aproveitados para reciclagem, visto que grande parte dos veículos

são compostos por materiais como ferro, alumínio, polímeros entre outros, e por fim

os últimos 85% são as peças que podem ser reaproveitadas para revenda, sendo

divididas em duas categorias, as que estão em ótimas condições e as que precisam

de reparos.

Projetando o crescimento do segmento de peças automotivas novas e usadas

no comércio eletrônico, a proposta é oferecer itens com preços mais baratos que

uma peça nova.

A assessoria da marca (Renova Ecopeças) cita inclusive um estudo feito pela

consultoria IBISWorld, que indica um crescimento de 8,1% no e-commerce de peças
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automotivas entre 2010 e 2015. Atualmente, a venda on-line representa 15% do

faturamento total da Renova, mas a expectativa é que esse número aumente

gradativamente.

Além do exemplo da Renova Ecopeças, Geraldo Rufino hoje com 55 anos,

ex-morador da favela do Sapé, na zona oeste de São Paulo, teve sua vida

modificada por experiência com desmanche, após ter de amargar o prejuízo de seus

dois caminhões se envolverem em um acidente, não teve outra saída a não ser

desmontar os caminhões e vender as peças em separado, com a venda rápida ele

notou que havia uma deficiência no ramo e criou a JR Diesel que aos poucos

ganhou espaço no mercado e hoje ocupa uma área de 15 mil metros quadrados em

Osasco-SP desmontando em torno de 900 caminhões e faturando 50 milhões de

Reais por ano.

6 METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido com base em quatro modelos de

pesquisas, sendo: Exploratória, bibliográfica, qualitativa e quantitativa.

Inicialmente para introdução ao tema e formação da problemática a ser

resolvida, a equipe realizou uma pesquisa exploratória sobre o mercado de

reposição de autopeças. Em seguida para desenvolvimento do referencial teórico foi

utilizada a pesquisa bibliográfica, seguida das pesquisas qualitativas e quantitativas

com intuito de confirmar os objetivos propostos para o presente trabalho.

A pesquisa qualitativa foi desenvolvida com base nas entrevistas realizadas

individualmente com donos de autopeças usadas (desmanches), mecânicos

automotivos e clientes finais, afim de entender seus interesses e receios quanto a

proposta.

Para verificar o interesse das partes na proposta, foi realizada uma pesquisa

qualitativa com intuito de verificar oportunidades e ameaças do negócio. Foram

elaborados dois roteiros de pesquisa, sendo que um deles buscou entender as

necessidades e receios dos proprietários de desmanches e outro voltou-se ao

consumidor final.

Quanto aos clientes buscou-se entender também a percepção dos donos de

oficinas mecânicas frente a proposta, por isso entrevistamos cinco clientes finais e

cinco oficinas mecânicas selecionados aleatoriamente na região de Curitiba.
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As respostas recolhidas nas entrevistas realizadas foram de homens e

mulheres com idade entre 20 e 50 anos, os quais são donos de desmanches

automotivos, oficinas mecânicas ou clientes finais como mencionado anteriormente.

Além disso, foi realizada posteriormente a aplicação de um questionário

quantitativo, com intuito de verificar a viabilidade da proposta e seu atendimento

quanto aos objetivos do mesmo. Nesse segundo momento a pesquisa foi aplicada

por meio de plataforma na web, visando atingir pessoas interessadas na proposta as

quais utilizem esse canal. Foram recolhidas respostas de homens e mulheres de 18

a 50 anos, residentes em uma das cinco regiões do país.

6.1 Pesquisa exploratória

Segundo Malhotra (2001, p. 108) a pesquisa exploratória busca explorar

problemas ou situações para prover critérios e compreensão. Ainda segundo ele

este tipo de pesquisa poder ser aplicado em qualquer das finalidades abaixo:
- Formular um problema ou defini-lo com maior precisão
- Identificar cursos alternativos de ação
- Desenvolver hipóteses
- Isolar variáveis e relações-chave para exame posterior
- Obter critérios para desenvolver uma abordagem
- Estabelecer prioridades para as pesquisas posteriores

Este tipo de pesquisa em geral é utilizado quando o autor não possui

entendimento suficiente da situação ou do tema.

Barros (2002) diz que os estudos exploratórios, podem ser também

denominados desk research, ou pesquisa secundária, e têm como principal

característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se

obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada.

O presente trabalho teve seu início através da realização de uma pesquisa

exploratória voltada ao mercado de reposição de autopeças, com intuito de verificar

possibilidades de melhoria e avanço dentro do mercado.

6.2 Pesquisa bibliográfica

Conforme Gil (1991) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”,

seguindo a mesma linha Ruiz (1996) diz que a “bibliografia é o conjunto de livros
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escritos sobre determinado assunto por autores conhecidos e identificados ou

anônimos”.

Lakatos (2012, p. 44) compreende que a pesquisa bibliográfica possui oito

fases distintas:

- Escolha do tema
- Elaboração do plano de trabalho
- Identificação
- Localização
- Compilação
- Fichamento
- Análise e interpretação
- Redação

Lakatos (2012, p. 44) comenta também que “não há necessidade de

duplicação de estudos, uma vez que há uma vasta gama de temas a serem

pesquisados”, ou seja, entende-se que para assuntos já abordados de forma

consistente por outros autores, é mais interessante aproveitar sua obra publicada

através de pesquisa bibliográfica ao realizar novo estudo sobre o tema.

6.3 Pesquisa descritiva

As pesquisas descritivas podem ser divididas em qualitativas e quantitativas,

sendo utilizadas para aprofundamento e medições estatísticas das informações

relevantes.

Barros (2002, p. 30) diz que
“os estudo descritivos, também chamados pesquisas ad-hoc, como diz o
próprio nome, procuram descrever situações de mercado a partir de dados
primários obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoas ou
discussões em grupo, relacionando e confirmando as hipóteses levantadas
na definição do problema de pesquisa, respondendo, por exemplo, às
seguintes questões das relações de consumo:
- Quem compra? Descrição do consumidor em diferentes critérios, como

idade, classe social, sexo, profissão, estilos de vida etc.
- O quê? Identifica quais produtos ou serviços atendem as necessidades do

consumidor e avalia a opinião sobre as marcas e produtos.
- Quanto? Qual a quantidade adquirida.
- Como? Que utilização o consumidor faz dos produtos e serviços.
- Onde? Em que ponto-de-venda ele efetua a compra e quais os canais de

distribuição mais eficientes.
- Quando? O consumo é sazonal, ou há situações de maior consumo.
- Por quê? Quais os motivos de compra e preferências pelos produtos e

serviços utilizados, e quais as influencias na decisão de compra.
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6.3.1 Pesquisa Qualitativa

A pesquisa qualitativa foi utilizada nesse trabalho acadêmico com intuito de

compreender os stakeholders do projeto, sendo eles os revendedores de autopeças

usadas (donos de desmanches), mecânicos automotivos, e clientes finais.

Conforme cita Godoi (2010), a pesquisa qualitativa não se diferencia das

pesquisas quantitativas por ser uma representação não numérica, mas também por

se estabelecer na matriz empírica-formal, buscando entender de forma aprofundada

os sentimentos das pessoas de interesse.

Em sua obra, Flick (2004) afirma que a pesquisa qualitativa se faz relevante

ao fato da pluralização das esferas de vida que tornaram muito mais complexas as

análises sobre os fatores sociais, ainda aponta que “ a mudança social acelerada e a

consequente diversificação de esferas de vida fazem com que os pesquisadores

sociais defrontem-se, cada vez mais, com novos contextos e perspectivas sociais”,

já para Barros (2002) a pesquisa qualitativa é voltada a compreender as relações de

consumo de forma aprofundada, identificando as motivações respondendo questões

como “por quê?”, “como?”, “Qual?”, “Onde?” dentre outras.

6.3.2 Pesquisa Quantitativa

Para quantificar, tabular e analisar as informações inicialmente levantadas

nas demais pesquisas, foram aplicados questionários de caráter quantitativo, a fim

de medir de forma estatística essas informações.

Visto que nessa fase pretende-se realizar a análise dos dados obtidos é

necessário conhecer o tema de forma aprofundada, segundo Mattar (2001) “o

pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja,

quem ou o que deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá

fazê-lo”.

Ainda segundo ele as pesquisas qualitativas podem ser realizadas através de

entrevistas individuais, por telefone, via correio e observação.

Barros (2002) diz que o estudo descritivo estatístico, busca analisar as

relações de consumo de forma quantitativa, respondendo de forma focal a questão

“Quanto?” para cada objeto de pesquisa analisado.
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6.4 Questionário

O questionário quantitativo foi desenvolvido através do Google Formulários, e

aplicado entre os dias 09 de outubro 01 de novembro de 2018, obtendo 436

respostas, sendo que a média amostra inicial foi determinada em 384 pessoas

conforme figura 2 abaixo:

Figura 2: Planilha de cálculo para aplicação de pesquisa quantitativa
Fonte: Planilha estatística Remonatto

A pesquisa foi aplicada através de redes sociais como WhatsApp, Facebook

em grupos que envolvem o comércio de autopeças.

6.5 Resultados da pesquisa Qualitativa

Dessa forma foi possível identificar que para os clientes finais existe grande

dificuldade de encontrar peças de reposição com preços reduzidos, além disso, foi

citada também a baixa confiabilidade nos valores apresentados pelas oficinas

mecânicas e autopeças autorizadas/concessionárias, ou seja, as pessoas acreditam

que as peças são superfaturadas quando o cliente não possui conhecimento técnico

mecânico muitas das vezes.

Os entrevistados também se mostraram confiantes quanto as autopeças

usadas comercializadas por desmanches, contudo mediante boas recomendações.
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Sempre visando preços reduzidos, e disponibilidade imediata os donos de oficinas

mecânicas se mostraram adeptos a compra de peças usadas.

Ao tocante do comercio desses itens online, ambos se mostraram receosos,

porém mediante boas recomendações e garantias de qualidade oferecidas pelo site,

comprariam suas peças de reposição online caso fosse atrativo financeiramente.

Quando questionados quanto aos itens que são mais importantes para a

compra online de peças automotivas, os donos de oficinas mecânicas apontaram a

comodidade, a variedade de produtos e condições de pagamentos, isso porque não

precisam procurar exaustivamente a peça desejada, nem parar o serviço para tal,

além disso, também foi citado que as condições de pagamento seriam levadas em

consideração. Contudo para os clientes finais o principal atrativo é o preço mais

baixo, seguido pela comodidade da compra online.

Foi constatada a importância da descrição do produto de forma clara, as

informações técnicas para facilitar a busca e o tempo em que a peça já está em

circulação, ou seja, ano de fabricação do veículo qual a peça provém.

Os itens mais importantes apontados pelos entrevistados é que a plataforma

precisa gerar comodidade na busca por autopeças, variedade e menores preços que

os do mercado, tudo isso oferecendo produtos de boa qualidade para que possa

criar credibilidade ao negócio.

Para que a MINHAUTOPEÇA.COM possa atingir seu objetivo e criar uma

imersão em opções de autopeças para o consumidor, é preciso criar uma rede de

parceria com os fornecedores, ou seja, os desmanches responsáveis por

disponibilizar os itens para comercialização na plataforma.

Por isso buscou-se também entender as necessidades desse público quanto

o negócio, através de uma pesquisa qualitativa aplicada em cinco desmanches

selecionados aleatoriamente.

Segundo os entrevistados o modelo de e-commerce já não é novidade para eles,

dado que já conhecem outras opções de plataformas online e fazem uso destas já a

algum tempo.

Porém não é conhecida nenhuma plataforma voltada ao setor automotivo,

especificamente para revenda de peças usadas, ideia esta que foi muito bem vista

por eles, pois acreditam que quando alguém acessa uma plataforma como essa, a

objetividade da busca é maior e a chance da compra se concretizar aumenta.
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Os entrevistados gostam da ideia de utilizar um Marketplace para

comercialização de seus produtos, pois acreditam que dessa forma podem atingir

um número maior de potenciais clientes devido a divulgação e exposição, além de

atender diversas regiões do país, aumentando assim seu raio de atuação, captando

mais clientes e potencializando suas vendas.

Os respondentes se mostraram confiantes quanto ao aumento de exposição de

seus itens e também do aumento de seu faturamento com esse modelo de negócio,

além de ser uma ferramenta para controle de perdas, através do controle de

estoque, dado que as peças ficaram catalogadas online e serão retiradas do estoque

quando vendidas.

Quando questionados sobre possuir uma plataforma própria para

comercialização online de seus produtos, os entrevistados se mostraram

insatisfeitos com os altos custos para atribuição e manutenção, por isso ainda não

se torna viável, sendo assim uma oportunidade para que a MINHAUTOPEÇA.COM

atue.

Dado que a plataforma será disponibilizada aos anunciantes sem cobranças de

taxas mensais fixas, os mesmos se mostraram dispostos a alimentar a página com

anúncios constantes, além de dar suporte as dúvidas dos clientes.

Para que o ambiente possa ter credibilidade aos clientes será irredutível a

necessidade de cadastro documental da empresa com alvará de funcionamento e

também das peças anunciadas, fornecendo o documento legal de baixa do veículo.

Exigências essas satisfatórias aos entrevistados, não havendo oposição alguma,

inclusive de forma contrária todos se mostraram satisfeitos pela existência delas.

Sobre a remuneração da MINHAUTOPEÇA.COM foi visto como justo o

pagamento de 10 a 14% do valor de cada item vendido pela plataforma,

dependendo do plano assinado pelo anunciante e de seu volume de anúncios e

vendas, sendo que esse valor é compatível ou até mesmo menor que o valor

cobrado por outras plataformas de anúncios online.



24

6.6 Resultados da pesquisa Quantitativa

Conforme observado através dos resultados da pesquisa quantitativa

aplicada, através do gráfico 2, foi possível observar que mais de 90% dos

entrevistados já realizaram compras online, sendo que desse número 52%

afirmaram que são adeptos dessa prática e continuam comprando itens online, o

que demonstra a força do comercio online atualmente.

Gráfico 2: Questão 7 da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaborado pela equipe

Dentre as características que mais levam os consumidores a realizar suas

compras via E-commerce conforme apontado no gráfico 3, estão menores preços,

comodidade e variedade de produtos, sendo que preços reduzidos frente ao

mercado e variedade de itens anunciados.

Gráfico 3: Questão 8 da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaborado pela equipe
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A busca por variedade e preços menores que os praticados pelo mercado,

torna otimista a perspectiva da implantação deste negócio, visto que estes são dois

dos pilares para a implementação da MINHAUTOPEÇA.COM, melhorando a oferta

de itens ao cliente, através de diversificação, possibilitando comparação de preços

entre anunciantes e consequentemente possibilitando compras com preços mais

baixos.

Quando questionados sobre conhecer outras plataformas online que ofereçam

serviços parecidos com os que a MINHAUTOPEÇA.COM pretende oferecer,

aproximadamente 80% dos entrevistados afirmaram não conhecer nenhuma

empresa atuante nesse nicho de mercado, conforme apontado pelo gráfico 4, dessa

forma enxerga-se de forma otimista o pioneirismo que a operacionalização desse

empreendimento pode acarretar.

Gráfico 4: Questão 9 da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaborado pela equipe

Contudo, apesar da alta aceitação para o comércio eletrônico e a escassez de

concorrentes no mercado, foi possível identificar que os consumidores ainda

possuem receio quanto ao comércio de autopeças usadas, conforme demonstrado

pelo gráfico 5, porém cerca de 60% dos entrevistados acreditam que esses itens

podem ser de boa qualidade.
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Gráfico 5: Questão 10 da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaborado pela equipe

É possível verificar através de um cálculo ponderado demonstrado na tabela

1, que dentre os homens a aceitação sobe para 63%, e dentre as mulheres ficam em

torno de 50%, ou seja, os homens confiam mais nos itens comercializados por

“desmanches”.

Tabela 1: Pesquisa quantitativa questão 10
Fonte: Elaborado pela equipe

A integração desse negócio através da internet possui contexto fundamental,

com caráter de operacionalização do mesmo, visto que a abrangência nacional só

se daria dessa forma, sendo esta (abrangência), vista como pilar estratégico para

vendedores. Contudo ainda existe resistência por uma parte dos consumidores em

comprar itens usados ou remanufaturados via internet conforme demonstrado pelo

gráfico 6, havendo rejeição por 46% dos entrevistados.
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Gráfico 6: Questão 11 da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaborado pela equipe

Porém se levado em conta o gradual nível de confiabilidade adquirido pelo

site após colocado no ar, atrelando a garantia disponibilizada ao cliente em suas

compras (fato este não ponderado na pesquisa), os 54% de aceitação para o

negócio podem ser vistos com otimismo, pois passam assim a ser a perspectiva

mais pessimista para a implantação do negócio.

Analisando mais a fundo é possível identificar (apesar do número pequeno de

respondentes) que nas regiões situadas ao norte do país (Norte/Nordeste) a

aceitação para o negócio é ainda maior conforme apresentado na tabela 2, fator

importante para a efetivação do negócio, uma vez que dessa forma se torna mais

consistente a abrangência pretendida a nível Brasil.

Tabela 2: Pesquisa quantitativa, abertura de aceitação x região do país
Fonte: Elaborado pela equipe
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7 A EMPRESA

A MINHAUTOPEÇA.COM trata-se da criação de um Marketplace, onde

diversos fornecedores poderão publicar seus itens, obedecendo alguns critérios

estabelecidos pela página, de forma a potencializar as vendas e ajudar os clientes

na busca pelo item desejado.

Com o ideal empreendedor que moveu Geraldo Rufino e principalmente a

carência de atenção ao meio ambiente do mercado atual, surgiu a ideia de criar essa

empresa, com objetivo de recolocar peças de veículos sinistrados no mercado, de

forma legal, atendendo demandas as quais eram deixadas a desejar, caso

principalmente de veículos mais antigos e importados.

Além disso, será possível proporcionar um ambiente em que o cliente poderá

verificar preços de diversos fornecedores, julgando-os e verificando qual será melhor

para si, isso de forma ágil e sem sair do conforto de sua casa.

O diferencial da MINHAUTOPEÇA.COM é proporcionar uma imersão no setor

automobilístico para quem procura peças de reposição, visto que o objetivo é

atender este mercado, diferente de outras plataformas online, não serão abertos

anúncios para comercialização de itens fora do escopo, sendo ofertadas apenas

peças de reposição provenientes de veículos, sejam eles carros, motos, caminhões,

entre outros, retirados de circulação, ou seja, com baixa no órgão responsável e com

boa qualidade, comprovada por fotos, descrição do anunciante e garantia oferecida

pela plataforma ao comprador.

Para que seja possível iniciar a operação dessa plataforma o capital inicial

será de 10 mil reais, sendo a responsabilidade sobre esse valor dividido igualmente

entre os quatro sócios da empresa.

A proposta de valor, o diferencial competitivo e a estruturação inicial da ideia,

tanto no âmbito mercadológico quanto no âmbito financeiro foi desenvolvida através

de diversos brain storms realizados pelos sócios, que após compilados resultaram

na estruturação do negócio em um modelo Canvas conforme a tabela 3  abaixo:
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Tabela 3: CANVAS
Fonte: Elaborado pela equipe

A empresa inicialmente não possuirá armazéns próprios, apenas uma sede

para uso comercial localizada na região do Hauer. Posição escolhida de forma

estratégica devido a forte presença da atividade de desmanches nos bairros Hauer,

Boqueirão e Uberaba na cidade de Curitiba – PR. O local escolhido fica em frente ao

terminal do Hauer, com ótima localização, proporcionando também fácil acesso.

Outro ponto relevante é que o valor do aluguel da sala comercial também é atrativo,

1100 reais, incluindo condomínio, segurança, e luz, sendo feito apenas o rateio do

consumo de água.
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Figura 3: Imóvel escolhido para montar o escritório
Fonte: Imobiliária 2000

O controle acionário da empresa será dividido igualmente entre os quatro

sócios, sendo que cada um proverá 25% do valor do capital social necessário para

iniciar o negócio, e consequentemente terão direito a 25% dos lucros no momento

da distribuição dos mesmos.

Partindo do pressuposto que a empresa será constituída por quatro sócios,

com divisão de responsabilidades operacionais e financeiras o modelo de sociedade

limitada é o que mais se encaixa na legislação e com os interesses dos sócios frente

ao negócio.
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7.1 SOCIEDADE EMPRESARIAL

A MINHAUTOPEÇA.COM será constituída com formação societária composta

por quatro sócios, onde ambos contribuirão com valor correspondente aos 25% do

capital social de 10 mil reais, necessários para o inicio das operações do negócio.

Contudo conforme rege a lei mediante ao Código Civil na forma jurídica Limitada,

todos os sócios tornam-se responsáveis integralmente pela empresa e quaisquer

empecilhos que a mesma venha a adquirir.

Com intuito de legitimar o vinculo societário, será necessária a elaboração e

registro do contrato social da empresa na junta comercial. Este documento deverá

ser redigido por um advogado contratado pelos sócios, para que o mesmo seja

elaborado conforme a legislação.

7.2 TRIPÉ CORPORATIVO

Ofertar grande variedade de autopeças com qualidade, preços justos,

inovação e comodidade, em um ambiente de imersão no meio automotivo em prol

do encontro entre clientes e fornecedores, recolocando-as no mercado e dando um

novo ciclo de vida ao material que poderia ser descartado, minimizando assim os

impactos ambientais gerados pela área automotiva.

7.2.1 MISSÃO

Ofertar grande variedade de autopeças com qualidade, preços justos,

inovação e comodidade, em um ambiente de imersão no meio automotivo em prol

do encontro entre clientes e fornecedores, recolocando-as no mercado e dando um

novo ciclo de vida ao material que poderia ser descartado, minimizando assim os

impactos ambientais gerados pela área automotiva.

7.2.2 VISÃO

Tornar-se referência no Market Place / E-commerce de peças usadas e ser o

maior do Brasil neste segmento em 5 anos.
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7.2.3 VALORES

• Ética e Transparência com nossos clientes;

• Responsabilidade social e Sustentabilidade Socioambiental;

• Atendimento personalizado, comodidade e agilidade;

• Confiabilidade;

7.3 FORMA JURÍDICA

A forma jurídica a qual a empresa será optante é a Sociedade Limitada, sendo

a que melhor se enquadra com os objetivos e precauções dos sócios. Uma

sociedade Limitada deve ser composta por dois ou mais sócios onde cada sócio

responde solidariamente pela integralização do capital social, porém tem

responsabilidade restrita ao valor de suas quotas, ou seja, por sua participação

empresarial.

Neste modelo de sociedade é vedada a contribuição proveniente de serviços

prestados a empresa, ou seja, todos os sócios necessariamente precisam

integralizar o valor de suas quotas, no prazo estipulado no contrato social, através

de valor monetário ou bens (imóveis, veículos, etc).

Conforme previsto no Art. 1.057, capitulo IV, Lei nº 10.406 do Código Civil

quando não houver especificado em contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou

parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a

estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital

social, sendo assim os sócios deixam acordado que a transferência de quotas fica

vedada a votação e aprovação unanime da participação societária.

Em caso de não cumprimento de suas responsabilidades e risco grave a

continuidade da empresa, um ou mais sócios poderão ser excluídos da sociedade

por parte da maioria societária detentora de mais da metade do capital social

conforme descrito no Art. 1085 do código civil. Contudo o Art. 1086 prevê que

qualquer sócio que se retirar ou for excluído de sua função empresarial, deverá

responder por suas obrigações até dois anos após a averbação contratual.
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7.4 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

A empresa fará opção de arrecadação pelo Simples Nacional, sendo esta a

opção mais vantajosa para o inicio de suas operações, tendo em mente que a renda

anual não deverá atingir o limite da categoria e também devido a vantagens

competitivas quando ao valor de contribuição dos impostos incidentes. Sobre este

modelo conforme previsto na lei complementar 123/2006, incidem sobre a

arrecadação mensal, através de um documento único de arrecadação, IRPJ, IPI,

CSLL, CONFINS, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISS de acordo com a atuação da

empresa.

7.5 DADOS DA MARCA

A empresa terá por nome fantasia o título MINHAUTOPEÇA.COM e por razão

social o mesmo nome, porém com a adição em seguida do termo Ltda que

representa a forma jurídica escolhida pelos sócios para dar início ao negócio.

O nome fantasia e a razão social estão disponíveis para utilização conforme

demonstrado em consulta realizada ao INPI, dado que não existem registros desses

nomes ativos.

Figura 4: Consulta ao INPI para verificação de disponibilidade de marca
Fonte: INPI
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7.6 ANÁLISE DE MERCADO

Analisando o mercado o qual objetiva-se adentrar através de um modelo de

matriz SWOT, a equipe identificou algumas ameaças no mercado, que em geral

ainda precisa criar confiança quanto ao mercado de autopeças usadas,

principalmente por serem provenientes de desmanches. Contudo a equipe está

preparada para enfrentar a resistência devido ao motivo, e já possui um plano

estruturado para gerar confiança em sua plataforma de comercialização desses

itens.

Ao mesmo tempo em que existem diversas ameaças ao negócio, foram

identificadas muitas forças e oportunidades de mercado para esse proposta,

tornando-a atrativa conforme figura xx que representa a SWOT elaborada.

Tabela 4: SWOT
Fonte: Elaborado pela equipe

7.6.1 ESTUDO DOS CLIENTES

O público alvo da empresa será voltado aos donos de veículos automotores

que possuem entre 18 e 60 anos, com grande concentração entre aqueles que

possuem 18 e 30 anos devido à facilidade de utilização da internet e busca por

novas alternativas. Além disso, quando analisado o público alvo, verifica-se que a
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região do país onde existe maior interesse pelo serviço são as regiões Sul e

Sudeste, com rendas médias mensais entre 2 e 10 salários mínimos conforme o

demonstrado pela pesquisa quantitativa realizada.

7.6.2 FATORES PARA CONQUISTA DE CLIENTES

De acordo com a pesquisa realizada, entende-se que o público alvo possui

interesse na proposta da empresa e demonstram que preços menores, comodidade

e variedade são os diferenciais competitivos para a proposta se firmar no mercado.

7.6.3 MIX DE MARKETING (4P’s)

O marketing se caracteriza por soluções de atendimento de necessidades

mercadológicas ou de consumo, até então não exploradas ou não atendidas. Isso

acontece em partes em função ao Mix de marketing, ou 4 P’s como é popularmente

conhecido, os quais formam um conjunto de estratégias para atender as

necessidades de mercado identificadas.

McCarthy classifica os 4 Ps como um conjunto de várias atividades de

marketing, aplicadas através de ferramentas de quatro tipos amplos, sendo eles

produto, preço, praça e promoção.

Dentre os 4P’s estão itens essenciais ao negócio, sendo eles, produto, preço,

praça e promoção, os quais serão descritos abaixo em conjunto com suas

características neste negócio.

7.6.3.1 PRODUTO

Nesse caso a empresa não oferecerá um produto, principalmente por não se

tratar de um bem tangível e sim de um ambiente virtual com o objetivo de maximizar

o comércio de autopeças usadas. Dado que este será um ambiente de Market

Place, observam-se benefícios aos vendedores e aos compradores, que se

apresentam da seguinte forma:

Vendedores:
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Os vendedores terão a sua disposição uma plataforma online para anunciar e

divulgar seus produtos, de forma organizada que possibilite também a catalogação

de seu estoque de peças e com enfoque principal de aumentar a exposição de seus

produtos, atingindo assim um público muito mais que o alcançado antes do anuncio

nesse ambiente.

Compradores:

Todos os clientes finais ou consumidores que procurarem essa plataforma vão

encontrar grande variedade de opções em peças automotivas, com preços inferiores

aos oferecidos por concessionárias e revendas de autopeças novas. Além da

imersão com a variedade disponibilizada, o consumidor também estará fazendo

parte de um movimento de consumo consciente, visto que as peças ali

comercializadas, outrora poderiam ser descartadas no ambiente, contribuindo com a

poluição e a degradação do planeta.

Dessa forma o intuito da empresa é trazer benefícios a todos que utilizarem a

plataforma, sejam vendedores ou compradores, inclusive ao planeta através da

reutilização de peças usadas que de outra forma, poderiam ser descartadas.

7.6.3.2 PREÇO

Conforme identificado através de pesquisa com os concorrentes e também

pesquisa qualitativa realizada com possíveis clientes, inicialmente a empresa propõe

planos variáveis de remuneração, ou seja, de acordo com o retorno obtido pelo

vendedor.

Os planos devem varias de acordo com o volume de anúncios feitos pelo

vendedor em conjunto com o volume (monetário) de vendas realizado através da

MINHAUTOPEÇA.COM, sendo que os valores de comissão do site variam entre 12

a 16% do preço de venda final do produto inicialmente.

Esses valores devem ser utilizados como gatilho para atrair os anunciantes e

dar capacidade de alimentação natural de conteúdo a plataforma.

Após o primeiro ano do serviço, o custo passa a ser pouco maior, contudo

ainda atrativo aos anunciantes visto que suas margens de lucro ficam em torno de

55-60% do valor final dos itens anunciados.

Com intuito de incentivar a utilização da plataforma, os anunciantes que

tiverem maior volume monetário de vendas continuarão podendo contar com taxas
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inferiores aos demais mesmo após o primeiro ano, em torno de 16 e 18%, enquanto

anunciantes esporádicos ou com baixo volume serão taxados entre 20 e 22% sobre

o preço de venda dos produtos.

7.6.3.3 PRAÇA

Por se tratar de um Market Place, o ambiente de atendimento será 100%

online, ou seja, não existirão lojas físicas ou estoques por parte da empresa, apenas

um escritório para acomodação dos sócios e funcionários em horário comercial.

O ambiente deverá ser totalmente responsivo, possibilitando maior

comodidade ao usuário da plataforma, além disso, a empresa irá contar com um Site

e um App, visando atingir também o crescente público “mobile”.

7.6.3.4 PROMOÇÃO

Inicialmente a promoção da MINHAUTOPEÇA.COM ocorrerá em loco, através

da visitação dos sócios responsáveis pela prospecção comercial em revendas de

automóveis, oficinas mecânicas e desmanches automotivos, realizando campanhas

de divulgação e incentivo ao uso da plataforma. Em paralelo a divulgação

acontecerá via web, através de redes sociais e anúncios no Google ads visando

manter um bom ranqueamento nas mídias e no próprio navegador de buscas.

Conforme informações levantadas com pessoas da área e em pesquisas

exploratórias, foi identificado que em geral as grandes empresas de Market Place

investem aproximadamente 5% de sua receita em anúncios e divulgação nessas

plataformas.

A MINHAUTOPEÇA.COM visando entrar rapidamente no mercado e atingir o

objetivo de ser a maior plataforma de Market Place do segmento no Brasil, fará

investimentos mensais 30% maiores que a média das empresas do mesmo

segmento. Enquanto os demais investem em torno de 5% da receita, a plataforma

investirá até 6,5% de sua receita em anúncios e publicidade positiva, em prol de

aumentar a visibilidade de seus anunciantes e consequentemente seus rendimentos.

Os valores investidos devem ser divididos da seguinte forma:

● Google Ads: 2,5%

● Facebook Ads: 2,0%
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● Instagram Ads: 2,0%

7.6.4 MIX DE MARKETING DIGITAL (8P’s)

Em seu livro Conrado Adolpho diz que atualmente percebe-se que o ciclo de

um produto começa no consumidor, e como todo ciclo termina onde inicia, ou seja,

não basta entender o que o cliente quer, atende-lo e o deixar de lado, mas sim

acompanha-lo e criar um vínculo ou experiência com a empresa ou produto.

Ele ainda comenta sobre a identidade desse processo com o número 8, que

quando na horizontal representa o símbolo do infinito, assim como deve ser o

processo dos 8 Ps, uma manutenção constante do relacionamento com os clientes,

para que eles gerem mais clientes para seu negócio.

Tendo em mente que o modelo de negócio da empresa será no ambiente

virtual e com interface direta com suas nuances, conforme cita Conrado Adolpho em

seu livro os 8 Ps do marketing digital “o consumidor mudou e a tecnologia mudou

com o consumidor”, assim torna-se necessário entender melhor o mercado e como

atende-lo de forma mais eficaz.

Para isso foi estruturada também a estratégia de marketing digital para a

empresa com base nos 8P’s do marketing digital de Conrado Adolpho.

7.6.4.1 PESQUISA

Com o intuito de entender melhor o público alvo, foram realizadas pesquisas

qualitativas e quantitativas as quais analisaram características do mercado, dos

consumidores, anunciantes e também diversas características necessárias ao

negócio para sua implantação bem sucedida. Além disso, serão realizadas

pesquisas constantes de satisfação junto aos clientes, tanto anunciantes quanto

consumidores.

As pesquisas serão aplicadas após cada anuncio publicado e cada venda

realizada na plataforma, assim como após a finalização de uma compra (após o

recebimento do pedido) e após um mês passado da última compra, para que o

consumidor além de nos ajudar a entende-lo e melhorar o serviço, também volte a

comprar.
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7.6.4.2 PLANEJAMENTO

Através das pesquisas foi possível identificar alguns receios dos

consumidores quanto ao mercado de autopeças usadas, como por exemplo a

procedência e qualidade do produto. Com isso foi possível planejar como sanar as

ameaças e até mesmo transforma-las em pontos fortes do negócio. Neste caso será

necessário adicionar o comprovante de baixa junto ao órgão responsável no

momento da realização doo anúncio.

7.6.4.3 PRODUÇÃO

Visando cativar o público alvo do site, o mesmo será alimentado

periodicamente com conteúdo nutritivo, ou seja, informações pertinentes e

interessantes ao público. Dessa forma a MINHAUTOPEÇA.COM gera maior

ranqueamento no Google, e também alimenta quem estiver acessando a plataforma

com informações sobre o ambiente de autopeças e sobre o mercado automotivo,

fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo no site e tenham maior interesse

pelo mesmo.

7.6.4.4 PUBLICAÇÃO

As publicações deverão possuir um misto entre figuras e textos para

materializar este conteúdo na mente do leitor e prender seu interesse. Além disso,

as publicações devem ser interativas entre os ambientes da MINHAUTOPEÇA.COM,

sendo que o material publicado em uma mídia será publicada em todas as demais

(Site, App, Instagram, Facebook) com os ajustes necessários de adequação a cada

uma delas. A responsividade do ambiente é fator essencial para não perder o

interesse do cliente e permitir seu acesso em diversos equipamentos como,

Smartphones, notebooks e tabletes.
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7.6.4.5 PROMOÇÃO

Como uma entrante no mercado a empresa precisará mesmo no ambiente

virtual, investir em divulgação para fortificar e estabelecer a marca na web para

buscas de peças automotivas, dessa forma serão contratados anúncios através do

Google, Faceboobk e Instagram Ads entre outros.

Posteriormente objetiva-se a reversão desses valores investidos inicialmente,

com a venda de espaços publicitários na página (anúncios). Para isso firmou-se uma

parceria com a empresa Boom Criative, pois possuem expertise e experiência na

área para alavancar o potencial de anúncios na plataforma. Para isso, será pago um

valor de R$ 1800 mensais atrelados ao resultado obtido com os anúncios da página,

partindo de um gatilho de R$ 12000 mensais em anúncios.

7.6.4.6 PROPAGAÇÃO

A estratégia de propagação da empresa acontecerá através da divulgação de

conteúdos nutritivos em também ofertas em mídias sociais, pois dessa forma a

marca poderá ser vista mais vezes, até que a mesma se fortifique no mercado de

autopeças.

7.6.4.7 PERSONALIZAÇÃO

Assim como citado em diversas oportunidades ao decorrer deste projeto, a

MINHAUTOPEÇA.COM terá como objetivo gerar uma experiência singular ao

usuário através da imersão cultural no ambiente automotivo, diversificação de

produtos rara e até mesmo através da aproximação do cliente e da empresa através

do nome da plataforma, o qual leva o cliente a se sentir parte do negócio quando

pensa em algo que se denomina próprio (MINHAUTOPEÇA.COM).

7.6.4.8 PRECISÃO
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Visto que a internet é um ambiente muito volátil e quem navega nesse meio

ainda mais, é preciso ter ferramentas de análise e controle da assertividade da

plataforma. Assim a MINHAUTOPEÇA.COM fará uso de pesquisas de satisfação

constantes com seus clientes e deve fomentar o feedback dos mesmos, para que

assim seja possível identificar oportunidades de melhoria e pontos fortes a serem

mantidos.

Para isso serão aplicadas análises de usabilidade, aceitação e satisfação,

estratificando os dados por regiões, verificando pontos de baixa e alta aceitação e os

motivos de tais discrepâncias.

8 LEGISLAÇÃO

Durante muito tempo a atuação dos desmanches automotivos foi movida sem

possuir um padrão de operação, ou seja, não havia uma cartilha dizendo quais os

requisitos necessários para que a atividade fosse executada, e muito menos

respaldo legal. Com isso por vezes os veículos roubados nas ruas do país

acabavam por ser destinados a alguns desmanches com operação clandestina, visto

que não havia controle e regulamentação sobre a atividade.

Essas operações acabaram tachando a atividade como associação criminosa,

porém a partir de 20 de maio de 2014 foi colocada em vigor a lei 12.977, a qual se

refere e pretende regular a atividade de desmanches de veículos automotores.

A lei deve ser colocada em vigor por cada um dos estados brasileiros e

fiscalizada pelos órgãos de transito estadual, ou seja, os DETRANs.

No texto apresentado no site da casa cível, a lei apresenta medidas para

controle desde o entendimento do que caracteriza as operações dos desmanches,

até a regulamentação dos mesmos. Conforme informado na letra da lei em seu Art.

6º “a empresa de desmontagem deverá emitir a nota fiscal de entrada do veículo no

ato de ingresso nas dependências da empresa”, além disso o veículo precisa possuir

baixa em seu registro conforme citado no Art. 7º diz que “o veículo somente poderá

ser desmontado depois de expedida a certidão de baixa do registro, nos termos

do art. 126 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito

Brasileiro”, em complemento desse artigo é acrescentado um parágrafo informando

que a certidão de baixa do veículo deve ser requerida em no máximo 5 dias da data

de recebimento do veículo na unidade de desmanche. A regulamentação obriga

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art126
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art126
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também que o veículo seja desmontado, de forma que não tenha condições de

rodagem em no máximo 10 dias após recebimento na unidade de desmanche.

Em seu § 1º a lei apresenta que cabe ao CONTRAN (2014, p. 2) prever:
I - Os requisitos de segurança;

II - O rol de peças ou conjunto de peças que não poderão ser destinados à
reposição;

III - Os parâmetros e os critérios para a verificação das condições da peça
ou conjunto de peças usadas para fins de reutilização;

IV - A forma de rastreabilidade.

Além dos fatores pertinentes ao comércio dos veículos sinistrados, a lei

apresenta as condições mínimas para operação do desmanche, como a

necessidade de local para desmonte avulso ao local em que será realizada a

revenda, registro público dos administradores, realizar apenas atividade pertinente

ao desmonte e comercialização de peças pertinentes a esses veículos e possuir

alvará de funcionamento concedido pela autoridade legal.

9 PLANO DE RESPONSÁBILIDADE AMBIENTAL

A empresa é fundamentada culturalmente sobre uma proposta socioambiental

muito forte, sendo esta parte do tripé corporativo e um objetivo empresarial, onde o

trabalho desenvolvido pela MINHAUTOPEÇA.COM não será apenas em prol de

lucros e dividendos aos seus sócios, mas também socioambiental através da

diminuição no descarte de materiais de forma indevida e principalmente antes do fim

de sua real vida útil.

Isso acontecerá através da recolocação de autopeças usadas no mercado,

provenientes de veículos sinistrados, ou seja, batidos e baixados pelo DETRAN, que

a partir desse momento se tornariam obsoletas e passariam a oferecer danos

ambientais provenientes do seu descarte ou até mesmo do armazenamento

incorreto.

A recolocação de peças deverá acontecer através da comercialização das

mesmas em uma plataforma online, onde vendedores e compradores serão

conectados e poderão desfrutar de uma imersão no segmento de autopeças.
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Além disso, a MINHAUTOPEÇA.COM irá controlar o descarte de fluídos

hidráulicos provenientes da desmontagem do veículo, através da colaboração de

seus parceiros credenciados. O controle acontecerá através da coleta do material,

que deverá ser enviado por cada um dos desmanches parceiros para unidades de

tratamento e reutilização desses materiais, que passaram por tratamentos

físico-químicos e serão rerrefinados .

10 PLANO ADIMINISTRATIVO E OPERACIONAL

10.1 MÃO DE OBRA

Inicialmente a empresa contará apenas com o quadro societário no corpo de

empregados, dessa forma seu quadro funcional, descrição de cargos e salários e

demais processos de gestão de pessoas, serão enxutos e simplificados, visto que

todos os sócios terão interesses diretos com o desenvolvimento saudável da

empresa.

Os cargos e reponsabilidades serão divididos da seguinte forma:

● Daniel Vesco: Sócio-diretor, responsável pela administração financeira;

● Ezio Rocha: Sócio-diretor, responsável pela administração de

marketing;

● Marcos Bataielo: Sócio-diretor, responsável pelo suporte operacional e

logístico;

● Rodrigo Pereira: Sócio-diretor, responsável pós-vendas e comercial;

A produtividade será medida através do retorno que o desempenho individual

trará a empresa, proveniente da prospecção de novos parceiros (fornecedores,

clientes, TI, facilitadores), organização financeira, administrativa e operacional.

Além disso, visto que todos os sócios continuarão em seus empregos atuais e

com o ideal de crescimento da MINHAUTOPEÇA.COM, os mesmos irão realizar a

retirada máxima de um salário mínimo mensal em caso de lucro no período (após

desconto da retirada) durante o primeiro ano e meio.

Dessa forma o capital gerado pela empresa, pode ser reinvestido na mesma,

ajudando em seu crescimento. Após o período de 18 meses, em caso de

lucratividade positiva, os sócios passaram a dividir igualmente os lucros obtidos.
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10.2 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Para que seja possível a operacionalização da empresa, será necessário o

desenvolvimento de parcerias nas áreas de TI, para criação e manutenção da

plataforma de veiculação de todo o processo, além dos serviços contábeis prestados

de forma online através de assinatura periódica, e também os serviços de

gerenciamento dos anúncios publicados na plataforma.

Após analisar quatro cotações realizadas por empresas especializadas em

desenvolvimento de sites e plataformas de comercio eletrônico (CG Multimídia,

325Web, HAAMI e WEBX), verificou-se vantagem competitiva na proposta

apresentada pela empresa CG Multimídia.

Dada à necessidade e importância dessa etapa do projeto, a empresa foi

selecionada primeiramente por sua proposta de suporte e desenvolvimento e em

segundo plano pelo custo.

No caso, a empresa CG Multimídia fará o desenvolvimento da plataforma,

dará suporte em horário comercial durante seis dias na semana, oferecerá curso

para utilização e administração dentre outros benefícios. Além disso, firmando essa

parceria os custos serão mais previsíveis visto que o suporte da plataforma já está

contemplado no custo mensal, diferente do oferecido por outros fornecedores.

O contrato com a CG Multimídia será firmado por tempo indeterminado, e

deverá ter seu valor inicial de R$ 1950, reajustado em 5% após a cada ano

decorrido.

Para gerenciamento dos assuntos contábeis, foram realizadas cotações com

quatro empresas do ramo, sendo elas: Contabilizei.com.br, Fabris contabilidade,

Escrilex e Marmo.

Sendo a primeira um suporte online, personalizado e de menor custo e os

demais escritórios de contabilidade tradicionais.

Devido ao atendimento personalizado, pacote de benefícios, baixa

mensalidade e por não ser necessário investimento inicial, a empresa escolhida para

essa parceria foi a Contabilizei.com.br.
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Foi realizado um comparativo entre a Contabilizei e a segunda empresa mais

atrativa (Fabris Contabilidade) para firmar a decisão tomada nessa parceria

conforme a tabela 5 abaixo:

Tabela 5: Comparativo entre propostas de serviços contábeis
Fonte: Elaborado pela equipe

Pensando em estabelecer um fluxo de trabalho que atenda fornecedor e

cliente, serão firmadas parcerias com algumas empresas de transporte e entregas

de pedidos, sendo algumas delas voltadas ao baixo custo e outras ao mínimo tempo

de trânsito de acordo com a necessidade de ambas as partes.

11 PLANO FINANCEIRO

O projeto financeiro de implementação do Market Place

MINHAUTOPEÇA.COM, visa uma estrutura enxuta e simples de forma a permitir sua

operacionalização de forma eficaz e de baixo custo, evitando a necessidade de altos

valores de investimento inicial por parte dos sócios-proprietários.

11.1 CAPITAL SOCIAL

Dado ao baixo investimento em equipamentos e custos fixos, o valor do

capital social proposto será de R$ 10000 para arcar com às custas imediatas de

desenvolvimento da plataforma e abertura da empresa que juntas totalizam R$ 2800

reais. Já o valor restante de R$ 7200 reais servirá para composição de fluxo de

caixa.
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11.2 CUSTOS E DESPESAS INICIAIS

Dessa forma planeja-se investir o mínimo em bens depreciáveis no primeiro

momento, focando no custo de desenvolvimento e de poucos equipamentos

necessários conforme mostra a tabela 6 abaixo:

Tabela 6: Custos iniciais depreciáveis
Fonte: Elaborado pela equipe

Conforme já exposto anteriormente no decorrer do projeto, através da

parceria firmada com as empresas CG Multimídia e Contabilizei.com.br, para

desenvolvimento da plataforma e da gestão contábil respectivamente, foi possível

realizar um investimento mínimo inicial para desenvolvimento e abertura da

empresa. Isso se deve aos acordos firmados com ambas as empresas para

fornecimento de serviços contínuos a MINHAUTOPEÇA.COM.

Os custos iniciais junto às empresas serão para início do desenvolvimento da

plataforma e abertura da empresa na junta comercial (apenas as taxas

governamentais) conforme demonstra a tabela 7 abaixo:

Tabela 7: Custos iniciais não depreciáveis
Fonte: Elaborado pela equipe

Visando promover e alcançar o objetivo de ser o maior Market Place do

segmento no Brasil em cinco anos a MINHAUTOPEÇA.COM pretende reinvestir

6,5% de sua receita em publicidade e anúncios para divulgação da plataforma,

investimento este que pode ser observado na tabela 8.
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Tabela 8: Despesas administrativas
Fonte: Elaborado pela equipe

Outra despesa significativa que é possível observar na tabela 8 são os gastos

de operação de crédito, os quais foram internalizados para conseguir melhores taxas

por parte das operadoras, para garantir a segurança e diminuir o prazo de

recebimento do valor pago pelo produto. Dessa forma todos os valores pagos pelos

produtos são recebidos pela MINHAUTOPEÇA.COM e posteriormente repassados

ao anunciante.

Conforme já apresentado no decorrer do projeto, a equipe optou por realizar a

locação de um imóvel na região do Hauer para montar o escritório, e em decorrência

disso serão ocasionadas despesas com facilites do local conforme tabela 9.

Tabela 9: Gastos operacionais
Fonte: Elaborado pela equipe

Somadas as despesas de aluguel e facilites, foram incluídas as despesas

mensais provenientes da assinatura de uma conta de telefonia celular para os quatro

sócios e também as despesas mensais provenientes dos acordos firmados para o

desenvolvimento, manutenção e suporte da plataforma e dos serviços de

contabilidade conforme demonstrados na tabela xx.

11.3 RECEITAS

As receitas provenientes da operação da MINHAUTOPEÇA.COM, assim

como ocorre em outros Market Places, é proveniente de um percentual (%) sobre o
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valor do item vendido. Sendo assim serão cobradas taxas entre 12 e 22% sobre o

valor do item anunciado, visto que no primeiro ano e meio as taxas serão

promocionais e ficaram fixadas entre 12 e 16% de acordo com o volume (monetário)

de vendas do anunciante.

Abaixo são apresentados na tabela 10 valores de tiket médio, custos, e

margem de lucro do anunciante e da plataforma na venda de itens selecionados

aleatoriamente no portfólio disponibilizado na MINHAUTOPEÇA.COM:

Tabela 10: Receitas
Fonte: Elaborado pela equipe

Fica evidente que a margem de lucro das autopeças é alta, girando em torno

de 40-50%. Isso permite facilmente a entrada de um intermediário no processo de

forma em que os anunciantes ainda detenham altos percentuais (%) de lucro, em

torno de 25% sobre o valor final do produto.

Conforme abordado em outras etapas do projeto, um item estratégico de

receita para o sucesso desse negócio é a venda de espaços no Site e App para

anúncios de terceiros. Apesar de possuir volume limitado, a margem de lucro

proveniente dos anúncios é enorme, entre 90-100%.

No caso da MINHAUTOPEÇA.COM, devido a falta de conhecimento em

gerenciamento de anúncios online, foi firmada mais uma parceria de extrema

importância, dessa vez com a Booom Criative.

A Booom Criative será responsável por gerir os espaços de anúncios

disponíveis na plataforma. Fora fixado um contrato com pagamentos realizados

mensalmente a agência, porém os valores apenas serão pagos após o atingimento

da meta estipulada em receita proveniente de anúncios.
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Com o acordo realizado com a Booom Criative, a margem passa a ser pouco

menor, porém a administração da ferramenta será feita por uma equipe

especializada e pronta para este mercado.

Além disso, a margem se mantém expressiva, em torno de 85-91% nos

primeiros meses e podendo chegar até 95% posteriormente.

Dessa forma, será possível aumentar a rentabilidade e a margem geral da

empresa, tornando-a mais lucrativa em médio/longo prazo.

11.4 INDICADORES DE VIABILIDADE

11.4.1 FLUXO DE CAIXA

Devido ao controle de crédito realizado pela empresa e ao fato que a mesma

não possuirá estoques, propiciam um fluxo de caixa positivo e crescente constante

conforme é demonstrado no gráfico 7 abaixo:

Gráfico 7: Evolução do fluxo de caixa
Fonte: Elaborado pela equipe

Todos os pagamentos feitos por clientes em suas compras deverão passar

pelo caixa da MINHAUTOPEÇA.COM para posteriormente a entrega do pedido ser

direcionado ao vendedor. Uma forma segura de o cliente realizar sua compra, dado

que em caso de problemas com a entrega ou qualidade do item, poderá ser

ressarcido de forma integral e ágil pela plataforma.
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Além disso, o controle financeiro da operação também tem intuito estratégico,

pois controlando as entradas de valores, a plataforma fica resguardada quanto a

calotes de seus anunciantes no repasse dos valores e também garante o

recebimento imediato, garantindo assim o fluxo de caixa necessário a operação.

Abaixo é possível verificar o fluxo dos prazos de pagamentos e recebimentos

conforme demonstra a tabela 11:

Tabela 11: Prazos de pagamento x recebimento
Fonte: Elaborado pela equipe

Verifica-se que grande parte dos pagamentos ocorre após 30 dias, porém

dado o controle da operação financeira a plataforma consegue receber ate 100% de

sua importância avista.

Contudo serão permitidas retenções de valores por parte dos anunciantes

que representarem maior volume de vendas na plataforma. Por isso, anunciantes

que representarem 5% da maior força de vendas da plataforma, possuirão o

benefício de repassar os valores após até 60 dias de corridos da venda.

Respectivamente os 15% seguintes em representatividade na plataforma, poderão

realizar os repasses provenientes da taxa administrativa após 30 dias decorridos da

venda.

O objetivo é proporcionar saúde financeira aos nossos parceiros, de forma

segura a plataforma e que proporcione estimulo ao uso da ferramenta.

11.4.2 PONTO DE EQUILÍBRIO

O ponto de equilíbrio financeiro da empresa é de R$41mil reais de

faturamento aproximadamente, a partir desse ponto é possível verificar lucro obtido
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com essa operação. Como é possível observar no gráfico xx abaixo, os gastos fixos

são baixos, permitindo a obtenção de lucro rapidamente. Contudo os gastos fixos

possuem grande representatividade sobre os resultados financeiros da empresa, o

que pode ser interpretado de forma positiva dado que eles estão diretamente ligados

a receita. Dessa forma caso a receita diminua, os gastos variáveis também

diminuirão, mas em uma relação como esta a margem de lucro dificilmente irá

aumentar.

Gráfico 8: Ponto de equilíbrio financeiro
Fonte: Elaborado pela equipe

11.4.3 PROJEÇÃO DE FATURAMENTO

Conforme é possível observar no gráfico 9, o faturamento da plataforma será

pulverizado em diversos itens que devem ser publicados pelos anunciantes, porém a

margem de lucro sobre esses itens é praticamente invariável, girando em torno de

12-22%. Um fato interessante é a oportunidade com o faturamento com anúncios,

fator esse imprescindível para a lucratividade da empresa, pois representa a maior

margem de lucro dentre todos os itens de receita da plataforma. Os anúncios apesar

de pouco expressivos em quantidade de pacotes vendidos por período, representam

em média 11% da receita obtida na projeção de vendas anual.
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Gráfico 9: Projeção de vendas x Item
Fonte: Elaborado pela equipe

Através da projeção de vendas realizada e apresentada acima, obtém-se a

projeção de faturamento anual para os próximos períodos conforme gráfico 10.

Observa-se crescimento constante do negócio durante os cinco primeiros

períodos de operacionalização, isso se deve ao plano de marketing digital criado

para a empresa, que visa crescer através do entendimento ao público alvo e

divulgação através dos mesmos.

Gráfico 10: Projeção de faturamento
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Fonte: Elaborado pela equipe
11.4.4 PROJEÇÃO DE DRE

Conforme demonstrado anteriormente durante o projeto as receitas são

acompanhadas de perto pelas despesas variáveis do negócio, fator este que faz

com que a empresa mesmo com altos valores de faturamento não consiga aumentar

exponencialmente seus lucros.

Isso se deve ao fato de o faturamento ocorrer mediante a venda de itens de

anunciantes terceiros, sendo assim, grande parte das despesas são provenientes do

pagamento do valor correspondente ao item vendido menos o valor cobrado pela

operacionalização na plataforma.

Fator esse interessante ao ponto em que a MINHAUTOPEÇA.COM não

realiza investimentos em compras de mercadoria e tampouco necessita custear

estoque, por outro lado o crescimento empresarial se torna mais cadenciado

conforme pode-se verificar no gráfico 11.

Gráfico 11: Projeção DRE
Fonte: Elaborado pela equipe
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11.4.5 VPL, PAYBACK E TIR

Considerando que os sócios não precisarão fazer grandes investimentos para

iniciar a operação da empresa e devido à margem obtida com a prestação dos

serviços e anúncios na página, o projeto demonstrou-se muito atrativo.

Verificou-se um VPL de aproximadamente R$ 400.000 após realização de

projeção de operação por cinco anos, levando-se em conta uma TMA de 6% a qual

representa valor próximo ao retorno da taxa SELIC, ou seja, torna-se mais atrativo

aos sócios investirem seu capital nesse novo projeto frente a outros investimentos

comuns.

Ainda levando em conta o baixo custo inicial de investimento para

operacionalização do negócio, verificou-se um taxa interna de retorno (TIR) de

aproximadamente 86% e um payback de apenas 2 meses. Com isso o projeto se

habilita através de viabilidade operacional e financeira, cabendo aos sócios

decidirem sua execução.
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CONCLUSÃO

A MINHAUTOPEÇA.COM visa disponibilizar aos consumidores finais, um

ambiente online onde seja possível a pesquisa, comparação e compra de peças

automotivas usadas e de boa qualidade, afim de atender necessidades desses

clientes quanto as peças de reposição dos seus veículos. Sabendo da existência de

outras plataformas online que disponibilizam um serviço parecido, o diferencial da

empresa será a imersão no ambiente automotivo, visto que na

MINHAUTOPEÇA.COM serão aceitos apenas anúncios relacionados a este nicho de

mercado, fato ainda não explorado por outras plataformas.

Conforme os dados coletados através de questionários, observou-se que

grande parte dos respondentes acredita que os preços praticados pelas revendas de

autopeças, são muito elevados e veem com bons olhos a implantação da

plataforma, pois assim a busca e a comparação de preços se torna franca e mais

aberta ao público, fazendo com que seja possível a compra de peças automotivas

por valores menores.

Além disso, foi possível observar que apesar de ainda existir desconfiança

quanto as operações dos desmanches automotivos, as pessoas acreditam na

qualidade das peças ofertadas por eles, e se disponibilizariam a compra-las via web,

fato que pode ser potencializado com a disponibilização de garantias quanto a

procedência e qualidade dos produtos através da MINHAUTOPEÇA.COM, gerando

assim maiores rendimentos aos anunciantes (donos de desmanches automotivos),

maior giro de seus estoques, além de proporcionar segurança e confiança aos

clientes finais que irão adquirir as peças através da plataforma.

Dado o baixo investimento inicial, o negócio apresenta breve retorno de

investimento com um payback de apenas dois meses, além de apresentar uma taxa

interna de retorno de 86%.

Também verificou-se um VPL de aproximadamente R$400.000 no período de

cinco anos, considerando uma TMA de 6%, o que significa que o investimento na

plataforma pode ser mais interessante que diversos outros investimentos externos

presentes no mercado financeiro e de capitais.
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Analisando os fatores mercadológicos, operacionais, administrativos e

financeiros do negócio, foi possível identificar a viabilidade de implantação do

negócio.
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ANEXOS

LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 2014.

Regula e disciplina a atividade de
desmontagem de veículos
automotores terrestres; altera o art.
126 da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro; e dá outras
providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos
automotores terrestres sujeitos a registro nos termos da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - desmontagem: a atividade de desmonte ou destruição de veículo, seguida da
destinação das peças ou conjunto de peças usadas para reposição, sucata ou outra
destinação final; e

II - empresa de desmontagem: o empresário individual ou sociedade
empresária que realize as atividades previstas nesta Lei.

Art. 3o  A atividade de desmontagem somente poderá ser realizada por empresa
de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal em que atuar.

Art. 4o  O funcionamento e o registro de que trata o art. 3o estão condicionados
à comprovação pela empresa de desmontagem dos seguintes requisitos:

I - dedicar-se exclusivamente às atividades reguladas por esta Lei;

II - possuir unidade de desmontagem dos veículos isolada, fisicamente, de
qualquer outra atividade;

III - estar regular perante o Registro Público de Empresas, inclusive quanto à
nomeação dos administradores;

IV - ter inscrição nos órgãos fazendários; e

V - possuir alvará de funcionamento expedido pela autoridade local.

§ 1o  O órgão de trânsito competente, no prazo de 15 (quinze) dias do protocolo
do pedido, analisará o pleito e concederá ou negará o registro, especificando, neste
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caso, os dispositivos desta Lei e das normas do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN pendentes de atendimento.

§ 2o  Toda alteração de endereço ou abertura de nova unidade de
desmontagem exige complementação do registro perante o órgão de trânsito.

§ 3o  A alteração dos administradores deverá ser comunicada, no prazo de 10
(dez) dias úteis, ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 4o  Após a concessão do registro, o órgão executivo de trânsito expedirá
documento, padronizado e numerado conforme as normas do Contran,
comprobatório do registro da unidade de desmontagem, que deverá ficar exposto no
estabelecimento em local visível para o público.

§ 5o  O registro terá a validade de:

I - 1 (um) ano, na 1a (primeira) vez; e

II - 5 (cinco) anos, a partir da 1a (primeira) renovação.

§ 6o  É obrigatória a fiscalização in loco pelo órgão executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal antes da concessão, da complementação ou da
renovação do registro, assim como a realização de fiscalizações periódicas,
independentemente de comunicação prévia.

§ 7o  Na fiscalização in loco, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal deverá aferir, entre outros elementos, a conformidade da estrutura e
das atividades de cada oficina de desmontagem com as normas do Contran.

Art. 5o  A atividade de desmontagem será exercida em regime de livre
concorrência.

Parágrafo único.  É vedado aos entes públicos:

I - fixar preços de atividades relacionadas com a desmontagem;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade
referida no caput pode ser exercida; e

III - estabelecer regra de exclusividade territorial.

Art. 6o  A empresa de desmontagem deverá emitir a nota fiscal de entrada do
veículo no ato de ingresso nas dependências da empresa.

Art. 7o  O veículo somente poderá ser desmontado depois de expedida a
certidão de baixa do registro, nos termos do art. 126 da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único.  A certidão de baixa do registro do veículo deverá ser
requerida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do ato de ingresso nas
dependências da empresa de desmontagem.

Art. 8o  O veículo deverá ser totalmente desmontado ou receber modificações
que o deixem totalmente sem condições de voltar a circular no prazo de 10 (dez)
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dias úteis após o ingresso nas dependências da unidade de desmontagem ou,
conforme o caso, após a baixa do registro.

§ 1o  A empresa de desmontagem comunicará ao órgão executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a desmontagem ou
a inutilização do veículo.

§ 2o  A unidade de desmontagem ou, no caso de encerramento das atividades
da unidade específica, a empresa de desmontagem deverá manter em arquivo, pelo
prazo de 10 (dez) anos, as certidões de baixa dos veículos ali desmontados.

Art. 9o  Realizada a desmontagem do veículo, a empresa de desmontagem
deverá, em até 5 (cinco) dias úteis, registrar no banco de dados de que trata o art. 11
as peças ou conjuntos de peças usadas que serão destinados à reutilização,
inserindo no banco de dados todas as informações cadastrais exigidas pelo Contran.

Art. 10.  Somente poderão ser destinadas à reposição as peças ou conjunto de
peças usadas que atendam as exigências técnicas necessárias para sua
reutilização, nos termos das normas do Contran.

§ 1o  As normas do Contran deverão prever, entre outros elementos:

I - os requisitos de segurança;

II - o rol de peças ou conjunto de peças que não poderão ser destinados à
reposição;

III - os parâmetros e os critérios para a verificação das condições da peça ou
conjunto de peças usadas para fins de reutilização; e

IV - a forma de rastreabilidade.

§ 2o  As peças ou conjunto de peças que não atenderem o disposto neste artigo
serão destinados a sucata ou terão outra destinação final definida no prazo máximo
de 20 (vinte) dias úteis da desmontagem do veículo do qual procedam, observadas,
no que couber, as disposições do art. 17 desta Lei.

§ 3o  É permitida a realização de reparos ou de pintura para a adequação das
peças às condições de reutilização.

§ 4o  É vedada a comercialização de qualquer tipo de peça ou conjunto de
peças novas pela empresa de desmontagem.

Art. 11.  Fica criado o banco de dados nacional de informações de veículos
desmontados e das atividades exercidas pelos empresários individuais ou
sociedades empresárias, na forma desta Lei, no qual serão registrados as peças ou
conjuntos de peças usadas destinados a reposição e as partes destinadas a sucata
ou outra destinação final.

§ 1o  A implementação e a gestão do banco de dados de que trata o caput são
da competência do órgão executivo de trânsito da União.

§ 2o  Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal terão
participação no fornecimento de informações para o banco de dados.
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§ 3o  O acesso dos órgãos de segurança pública às informações constantes do
banco de dados de que trata este artigo independe de ordem judicial.

§ 4o  O Contran normatizará a implementação, a gestão, a alimentação e os
níveis de  acesso ao banco de dados de que trata este artigo.

§ 5o  As informações cadastrais das empresas de desmontagem e das
respectivas unidades de desmontagem serão divulgadas na internet pelos órgãos
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em que se situem oficinas
de desmontagem.

Art. 12.  A oferta e a apresentação de peças, conjuntos de peças ou serviços
que incluam, total ou parcialmente, peças oriundas de desmontagem devem
assegurar ao adquirente informações claras e suficientes acerca da procedência e
das condições do produto.

Art. 13.  Aquele que exercer suas atividades em desacordo com o disposto
nesta Lei, no caso de condenação em processo administrativo sancionador, estará
sujeito à sanção administrativa de multa, na forma abaixo:

I - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as infrações leves;

II - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para infrações médias; e

III - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para infrações graves.

§ 1o  Aplica-se em dobro o valor da multa em caso de reincidência na mesma
infração, no prazo de 1 (um) ano.

§ 2o  As multas aplicadas contra empresários individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte terão desconto de 50% (cinquenta por cento), não
considerado para os fins do § 3o deste artigo.

§ 3o  O acúmulo, no prazo de 1 (um) ano da primeira infração, em multas que
totalizem mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acarretará a suspensão da
possibilidade de recebimento de novos veículos, ou de parte de veículos, para
desmonte pelo prazo de 3 (três) meses na unidade de desmontagem onde praticada
a infração.

§ 4o  Qualquer nova infração durante o período de suspensão do recebimento
de novos veículos acarretará interdição e cassação do registro de funcionamento da
empresa de desmontagem perante o órgão executivo de trânsito, permitido o
requerimento de novo registro somente após o prazo de 2 (dois) anos.

§ 5o  Será aplicada apenas uma multa por conduta infracional verificada na
fiscalização, independentemente da quantidade de peças, conjunto de peças ou
veículos envolvidos.

§ 6o  O direito de ampla defesa e do contraditório contra a aplicação das
sanções administrativas será exercido nos termos das normas do ente da federação
respectivo.

Art. 14.  São infrações leves:
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I - a falta de comunicação ao órgão responsável, no prazo previsto nesta Lei, da
realização de desmontagem de veículo automotor terrestre;

II - a não observância do prazo para a desmontagem ou de inutilização de
qualquer veículo que dê entrada na empresa de desmontagem;

III - a não observância do prazo para o cadastro de peças e de conjunto de
peças de reposição usadas e de partes destinadas a sucata no banco de dados de
que trata o art. 11;

IV - o cadastro deficiente, incompleto, incorreto ou irregular de peça ou de
conjunto de peças de reposição ou de partes destinadas a sucata no banco de
dados previsto no art. 11;

V - a falta de destinação final das partes não destinadas à reutilização do
veículo no prazo estabelecido no § 2o do art. 10;

VI - o não cumprimento, no prazo previsto nesta Lei, do disposto no § 3o do art.
4o; e

VII - o descumprimento de norma desta Lei ou do Contran para a qual não seja
prevista sanção mais severa.

Art. 15.  São infrações médias:

I - a não emissão imediata da nota fiscal de entrada de veículo automotor
terrestre;

II - a falta de certidão de baixa de veículo desmontado na unidade de
desmontagem arquivada na forma do § 2o do art. 8o; e

III - o exercício de outras atividades na área da oficina de desmontagem,
ressalvado o disposto no inciso VI do art. 16.

Art. 16.  São infrações graves:

I - o cadastramento, no sistema de que trata o art. 11, como destinadas à
reposição, de peças ou conjunto de peças usadas que não ofereçam condições de
segurança ou que não possam ser reutilizadas;

II - a alienação como destinada à reposição de peça ou conjunto de peças
usadas sem o cadastramento de que trata o art. 9o;

III - a não indicação clara na alienação de que se trata de peça usada;

IV - a desmontagem de veículo automotor terrestre sem a emissão da nota
fiscal de entrada ou antes da expedição da certidão de baixa do registro do veículo;

V - a comercialização de peça ou conjunto de peças de reposição em
desacordo com o disposto no § 1o do art. 10;

VI - a realização de atividades de conserto de veículos, comercialização de
peças novas ou de venda de veículos usados, no tocante a veículos sujeitos a
registro nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, na área da oficina de desmontagem;
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VII - a violação da proibição de recebimento de novos veículos ou de partes de
veículos; e

VIII - a realização de desmontagem de veículo em local não registrado perante
o órgão executivo de trânsito competente.

Parágrafo único.  Na hipótese dos incisos VII e VIII, serão também realizadas a
interdição do estabelecimento e a apreensão do material encontrado para futura
aplicação da pena de perdimento.

Art. 17. O atendimento do disposto nesta Lei pelo empresário individual ou
sociedade empresária não afasta a necessidade de cumprimento das normas de
natureza diversa aplicáveis e a sujeição às sanções decorrentes, inclusive no
tocante a tratamento de resíduos e rejeitos dos veículos desmontados ou destruídos.

Art. 18.  O art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 126.  O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem,
deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,
vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o
registro anterior.

...................................................................................” (NR)

Art. 19. As unidades de desmontagem de veículos já existentes antes da
entrada em vigor desta Lei deverão adequar-se às suas disposições no prazo
máximo de 3 (três) meses.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua
publicação oficial

Brasília, 20 de maio de 2014; 193o da Independência e 126o da República.

Pesquisa quantitativa:

1. Gênero:

(     ) Masculino.
(     ) Feminino.

2. Profissão: ______________

3. Quantos anos você tem?

(     ) De 18 a 29 anos.
(     ) De 30 a 39 anos.
(     ) De 40 a 49 anos.
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(     ) Mais de 50 anos.

4. Qual o grau de escolaridade que você possui?

(     ) Ensino fundamental incompleto.
(     ) Ensino fundamental completo.
(     ) Ensino médio incompleto.
(     ) Ensino médio completo.
(     ) Ensino Superior Incompleto.
(     ) Ensino Superior completo.
(     ) Pós-graduação incompleta.
(     ) Pós-graduação completa.

5. Qual a sua renda mensal?

(     ) Até 2 salários mínimos.
(     ) De 2 a 5 salários mínimos.
(     ) De 5 a 10 salários mínimos.
(     ) Mais de 10 salários mínimos.

6. Possui facilidade para utilizar a internet?

(     ) Sim.
(     ) Não.

7. Qual a sua experiência em relação a compras pela internet?

(     ) Já comprei.
(     ) Pesquisei e não finalizei a compra.
(     ) Compro e continuarei comprando.
(     ) Já realizei compra e não voltarei a comprar.
(     ) Não comprei mas gostaria de comprar.
(     ) Não comprei e não tenho intenção de comprar.

8. Assinale até 3 alternativas que lhe incentiva a realizar a compra via internet:

(     ) Menor preço.
(     ) Comodidade.
(     ) Qualidade nos produtos.
(     ) Variedade nos produtos.
(     ) Condições de pagamento.
(     ) Segurança.
(     ) Entrega no prazo.

9. Você conhece alguma plataforma online que apresente diversos fornecedores
e opções exclusivamente de autopeças usadas?

(     ) Sim.
(     ) Não.
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10.Você acredita que autopeças comercializadas em desmanches são de boa
qualidade?

(     ) Sim.
(     ) Não.
(     ) Talvez.

11. Você utilizaria a internet para realização de compras de autopeças usadas?

(     ) Sim.
(     ) Não.
(     ) Talvez.

12.De que forma você gostaria de receber sua compra efetuada via
E-commerce?

(     ) Correio.
(     ) Transportadora.
(     ) Motoboy.
(     ) Tanto faz.

Pesquisa qualitativa (oficinas mecânicas):

1. Atualmente você tem dificuldades em encontrar peças originais com preço
justo para o seu veículo?

2. Você confia que os itens comercializados em revendas de autopeças usadas
possam suprir sua necessidade? Por que?

3. Você compraria autopeças usadas via plataforma de E-commerce? Justifique
sua resposta.

4. Assinale as alternativas que lhe incentiva a realizar a compra via internet:

(     ) Menor preço.
(     ) Comodidade.
(     ) Qualidade nos produtos.
(     ) Variedade nos produtos.
(     ) Condições de pagamento.
(     ) Segurança.
(     ) Entrega no prazo.
(     ) Outro

5. Você pagaria por uma garantia adicional do produto?
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6. Quanto a descrição do produto, quais as informações seriam mais
relevantes?

(     ) Informações técnicas.
(     ) Estado de conservação.
(     ) Data de fabricação do veículo origem.

7. Para garantir a procedência legal da peça, quais informações seriam
relevantes para assegurar sua confiança na compra?

(     ) Chassi do veículo de origem.
(     ) Número de registro de baixa no DETRAN.
(     ) Nota fiscal.
(     ) Outros.

8. Qual seria a melhor forma de pagamento para realização da sua compra?
Quais as vantagens você encontra na opção escolhida?

(     ) Boleto.
(     ) Cartão de Débito.
(     ) Cartão de Crédito.

9. O que seria ou é mais importante para você em um site de compras de
autopeças usadas?

Pesquisa qualitativa (clientes finais):

1. Atualmente você tem dificuldades em encontrar peças originais com preço
justo para o seu veículo?

2. Você confia que os itens comercializados em revendas de autopeças usadas
possam suprir sua necessidade? Por que?

3. Você compraria autopeças usadas via plataforma de E-commerce? Justifique
sua resposta.

4. Assinale as alternativas que lhe incentiva a realizar a compra via internet:

(    ) Menor preço.
(    ) Comodidade.
(    ) Qualidade nos produtos.
(    ) Variedade nos produtos.
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(    ) Condições de pagamento.
(    ) Segurança.
(    ) Entrega no prazo.
(    ) Outro

5. Você pagaria por uma garantia adicional do produto?

6. Quanto a descrição do produto, quais as informações seriam mais
relevantes?

(     ) Informações técnicas.
(     ) Estado de conservação.
(     ) Data de fabricação do veículo origem.

7. Para garantir a procedência legal da peça, quais informações seriam
relevantes para assegurar sua confiança na compra?

(     ) Chassi do veículo de origem.
(     ) Número de registro de baixa no DETRAN.
(     ) Nota fiscal.
(     ) Outros.

8. Qual seria a melhor forma de pagamento para realização da sua compra?
Quais as vantagens você encontra na opção escolhida?

(     ) Boleto.
(     ) Cartão de Débito.
(     ) Cartão de Crédito.

9. O que seria ou é mais importante para você em um site de compras de
autopeças usadas?
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