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MAPA 1 – PONTOS DE ATENDIMENTO DA VAN 74

RESUMO

Os “pet shops” são estabelecimentos comerciais que fornecem serviços
relacionados aos cuidados de animais de estimação. No entanto, o cotidiano do
século XXI tem exigido cada vez mais das pessoas, o que pode culminar com a falta
de tempo para levar o animal ao pet shop. Tendo em vista tal ponto, o objetivo deste
estudo foi verificar qual a viabilidade da implantação de um serviço exclusivo
chamado Spa Pet Shop Móvel na cidade de Curitiba, tendo como principais regiões
de atuação condomínios residências nos bairros Boqueirão, Xaxim, Hauer e
Guabirotuba. A metodologia empregada foi quantitativa realizada por meio de coleta
de dados online acerca do interesse de pessoas no serviço e avaliação de custos e
investimento para abrir o negócio. Contudo, verificou-se que a grande maioria das
pessoas entrevistadas optariam por este serviço móvel devido à comodidade. Após
análise completa dos custos variáveis e fixos bem como dos investimentos,
verificou-se que a abertura e funcionamento desta empresa são viáveis desde que
obedeçam mensalmente o ponto de equilíbrio. O Pet Shop móvel será montado em
uma van e terá a finalidade de promover serviços para pessoas que desejam
acompanhar de perto o tratamento de seu pet, com algum tipo de necessidade
física, ou aquelas que não dispõem de tempo para ir a um pet shop fixo.

Palavras-Chave: Pet Shop Móvel. Pets. Plano de Negócio.



RESUMEN

Los "pet shops" son establecimientos comerciales que proveen servicios
relacionados con el cuidado de mascotas. Sin embargo, el cotidiano del siglo XXI ha
exigido cada vez más de las personas, lo que puede culminar con la falta de tiempo
para llevar al animal a la tienda de mascotas. En este sentido, el objetivo de este
estudio fue verificar la viabilidad de la implantación de un servicio exclusivo llamado
Spa Pet Shop Móvel en la ciudad de Curitiba, teniendo como principales regiones de
actuación condominios residencias en los barrios Boqueirão, Xaxim, Hauer y
Guabirotuba. La metodología empleada fue cuantitativa realizada por medio de
recolección de datos online acerca del interés de personas en el servicio y
evaluación de costos e inversión para abrir el negocio. Sin embargo, se verificó que
la gran mayoría de las personas entrevistadas optar por este servicio móvil debido a
la comodidad. Después del análisis completo de los costes variables y fijos así como
de las inversiones, se verificó que la apertura y funcionamiento de esta empresa son
viables siempre que obedezcan mensualmente el punto de equilibrio. El Pet Shop
móvil será montado en una furgoneta y tendrá la finalidad de promover servicios
para personas que desean acompañar de cerca el tratamiento de su mascota, con
algún tipo de necesidad física, o aquellas que no disponen de tiempo para ir a un pet
shop fijo.

Palabras clave: Pet Shop Móvil. Animales domésticos. Plan de negocios.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta a implantação de um Pet Shop móvel na cidade de

Curitiba. Procura-se proporcionar o atendimento móvel com segurança e capacidade

a fim de proporcionar o serviço no momento solicitado pelo cliente, priorizando

produtos de qualidade que não agridam a saúde e o bem-estar dos animais de

estimação. Neste projeto o processo de competência da equipe foi planejado por

meio da definição do Organograma da empresa (FIGURA 1).

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA

Fonte: Os autores (2017)

Devido à restrição de atendimento da concorrência, verificou-se que existem

cinco pets móveis na região de Curitiba, porém somente dois atendem nas seguintes

regiões: Boqueirão, Guabirotuba, Hauer e Xaxim. Salienta-se, então, a nossa

prestação de serviço com foco no público dessas regiões.

O Pet Móvel terá como foco o atendimento a domicílio ou a empresas sem a

necessidade de deslocamento do cliente, sendo um serviço exclusivo para pessoas

que buscam comodidade e prezam pela segurança do seu animal. Tal fato se

justifica em decorrência do pet móvel permitir atendimento personalizado, no qual o

cliente pode estar perto do seu pet e acompanhar todo o serviço prestado.
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

De acordo com o site Exame.com (2017), dados divulgados pela Abinpet,

demonstram que os brasileiros gastam mais de 15 bilhões por ano com produtos e

serviços para animais de estimação. Os números colocam o país como o segundo

maior mercado do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Segundo uma

pesquisa realizada pelo IBGE com dados referentes a 2013, os animais de

estimação estão presentes em 44% das casas brasileiras. Sob essa perspectiva,

percebe-se a oportunidade de desenvolver uma prestação de serviços e

comercialização de produtos voltados ao mercado pet.

1.2 OBJETIVOS

A fim de obter um planejamento acerca das etapas a serem desenvolvidas

para realização deste projeto, foram elaborados o objetivo geral e específicos,

guiando, desta forma, a realização da pesquisa.

1.2.1 Objetivo Geral

Elaboração de um plano de negócios, para definir a viabilidade de um

empreendimento referente à prestação de serviços no segmento de pet shop móvel,

que atendera regiões de Curitiba/PR.

1.2.2 Objetivos Específicos

● Definir rotas semanais de serviços como estratégia de atendimento móvel;

● Prezar pela qualidade dos produtos e serviços utilizados nos pets, visando

atendimento satisfatório para o cliente;

● Elaborar um plano econômico e financeiro do pet móvel;

● Verificar aceitabilidade do público-alvo quanto ao marketing mix;

1.3 COMO SURGIU

O Pet Shop surgiu no Brasil na década de 80, introduzido no país por

influência dos norte-americanos. Em 1920 em Nova York, alguns mendigos
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passando necessidades não gostavam de pedir esmolas e não queriam trabalhar em

reciclagem, pois eram orgulhosos. Assim, visualizaram uma oportunidade de dar

banho nos cães de pessoas que residiam nas proximidades, e usavam a troca de

serviço para ter dinheiro. Por meio disto, tiveram a oportunidade de ter o seu próprio

investimento e saíram da miséria, em decorrência do alto grau de interesse das

pessoas pelo bem-estar de seus animais. Em pesquisas comenta-se: “Casas

especializadas em banho, tosa, hidratação do pelo, venda de artigos especializados

ganharam força mesmo no início da década de 90, com a falta de tempo de seus

donos em manter o animal em boas condições de higiene e saúde. Vale ressaltar

que pet shop nada tem a ver com casas agropecuárias, que existem há um século”.

A apreciação entre cães e gatos, em relação aos pet shops, não teria

conexão direta com este seguimento. Todavia, com muitas observações dentro de

um pet shop convencional, percebemos que alguns pets adoravam aquele momento,

mas outros ficavam tímidos e desconfiados, com um suposto sofrimento, pela

ausência dos seus donos.

Neste empreendimento não foram necessários muitos estudos para saber

que um pet móvel seria um local único a cada pet, em seu momento, pois os

cuidados são direcionados à ocasião. O pet móvel tem uma série de detalhes que

podem amenizar e acrescentar pontos para fazer a diferença. Algumas coisas

nestes atendimentos são óbvias, como evitar trânsito ou não deixar o pet muito

tempo longe do dono. Contudo, a mudança do pet shop convencional para o pet

shop móvel é necessária para fornecer ao pet do cliente todo o cuidado preciso.

Não obstante, visamos que o pet shop móvel será um novo empreendimento

e uma nova história no seguimento, capaz de gerar conforto e comodidade para um

banho e tosa.

1.4 JUSTIFICATIVA

Verificado o crescente número de pessoas que adquirem animais de

estimação e que os mesmos cada vez mais são tratados como membro das famílias,

as pessoas, crescentemente, investem no bem-estar, na segurança e no conforto de

seus animais, mesmo que para isto estas necessitem desembolsar certo valor. Os

empreendimentos voltados para estes animais têm passado por uma grande

evolução qualitativa, sempre em busca de um diferencial. Assim, nota-se uma
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oportunidade de empreendedorismo neste ramo de negócio que deverá ser

analisado por intermédio da elaboração de um plano de negócios, para definir a

viabilidade de um pet shop móvel que atenderá condomínios residências nas

seguintes regiões de Curitiba: Boqueirão, Xaxim, Hauer e Guabirotuba. Por meio do

plano de negócios serão analisados aspectos financeiros e econômicos para a

criação de toda a estrutura do empreendimento.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o intuito de aprofundar o conhecimento acerca do tema, construiu-se a

fundamentação teórica alicerçada nas pesquisas científicas e livros existentes.

Nesta, estão expressos os conceitos de atendimento ao cliente, canais de

distribuição, mensuração de desempenho, gestão de processos e direito. A

construção desta fundamentação teórica se deu pela busca em bases digitais de

artigos científicos, livros físicos e e-books, bem como sites de confiabilidade de

dados.

2.1 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para conquistar o mercado consumidor, deve-se estar atento para o item

atendimento, pois o público está cada vez mais exigente. Basicamente, deve-se

seguir uma cordialidade e regras de relacionamento, conforme o ditado: “atender da

mesma forma que gostaria de ser atendido”.

Segundo Pereira (1998), “um bom atendimento ao cliente é a

expressão-chave para o aumento das vendas, desde que todos estejam imbuídos da

mesma vontade”.

Os clientes, ao entrarem em contato com a empresa seja por telefone ou no

local de atendimento, possuem alguma necessidade ou problema que precisa ser

atendido e suprida ou solucionado. Essas necessidades estão relacionadas ao tipo

do produto ou ao serviço oferecido e divulgado pela empresa. Portanto, a qualidade

do atendimento tem influência direta sobre a imagem da empresa.

Atendimento de qualidade possibilita satisfazer as necessidades do cliente,
no entanto, é necessário encantá-lo oferecendo-lhe sempre um algo a mais,
um valor agregado ao produto e serviço oferecido, criando vínculo e
proporcioná-los conveniente para a empresa diferenciar-se da concorrência.
(SOUZA et al, 2006).

Conheça os seus clientes como sua própria família, satisfaça-os
completamente, e você alcançará o sucesso [...] a chave é que todos na
organização precisam calibrar suas ações conforme as necessidades, as
expectativas e os desejos dos clientes (WHITELEY, 1992).

A empresa não deve conter-se ao ato de encontrar clientes, ela necessita

conhecê-los para conquistá-los e mantê-los a longo prazo. Para isto, deve lançar
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mão de estratégias que poderão surpreendê-los com serviços diferenciados e

personalizados.

Segundo Kotler (2000) somente empresas centradas nos clientes são

verdadeiramente capazes de construir clientes, e não apenas produtos, e são hábeis

em engenharia de mercados, não apenas em engenharia de produtos. Há empresas

que sabe como tratar seus clientes, como atraí-los, utilizando de maneira adequada

o marketing.

O departamento de marketing não é uma busca de clientes, mas o auxílio aos

funcionários de uma maneira positiva para a busca de novos clientes. No marketing

espera-se a alta divulgação para buscar sempre superar o concorrente. O

pós-atendimento é fundamental para divulgação do produto e fidelização desse

cliente e de outros que este poderá indicar futuramente. Um bom atendimento faz

toda a diferença. O cliente muitas vezes relaciona o atendimento com o produto

adquirido e, às vezes, o produto não é bom, porém o atendimento quando realizado

de forma a ampliar a visão do cliente sob o produto, ele o leva pela qualidade do

atendimento.

O valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o

custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que

os clientes esperam de um determinado produto ou serviço. O custo total para o

cliente é o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para

avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço (KOTLER, 2000).

Muitos clientes vão à busca de um determinado produto com o planejamento

e desejo do que deseja adquirir, com isso já sabemos o desejo do nosso cliente.

Para agregar mais valor ao produto é preciso de um atendimento diferenciado, pois

este fará com que o cliente lembre de onde comprou o produto. Com o atendimento

diferenciado, como ligar para o cliente ver se está satisfeito com o produto ou

serviço adquirido, a aproximação é evidente. O que o cliente geralmente busca é

adquirir o produto adequado e desejado com atendimento diferenciado e seguro que

transmita credibilidade.

Segundo Chiavenato (2000), a qualidade no atendimento é ter clientes

satisfeitos com seus desejos e exigências. Um atendimento deficiente a clientes

acaba custando muito caro; um bom atendimento aos mesmos não tem preço, e

pode-se ter em uma empresa. É preciso reconhecer que atendimento é, para o

negócio, tanto uma ferramenta administrativa quando de marketing, motivando os
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clientes a difundir bons comentários sobre os serviços prestados, atraindo mais

clientes, gerando maior lucro para a empresa (GERSON, 1999).

Peppers e Rogers (2004), acreditam que a as empresas buscam iniciativas

para aprimorar seus processos internos, para oferecer um relacionamento

personalizado aos seus clientes, logo que as mesmas precisam gerir para manter

um relacionamento eficiente e se manter no páreo da competitividade na era

interativa em que vivemos.

Segundo Kotler e Armstrong (2003), “Atrair e reter clientes pode ser uma

tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma grande variedade de

escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”. Desse modo, a qualidade do

atendimento ao cliente é de essencial importância para o crescimento de uma

organização, pois por meio de um bom atendimento é que as empresas valorizam a

sua imagem, atraem e retêm clientes.

As organizações, ao optarem pela busca da qualidade procuram a fidelização

dos clientes usando técnicas destinadas a cultivá-los e atraí-los e proporcionando

uma intervenção contra a concorrência, trilham um caminho para o sucesso e a

lucratividade.

De acordo com Pereira (2001):

o quanto é importante para o êxito da empresa conhecer e aplicar o
conceito da fidelização de cliente. Ele classifica o cliente que compra
serviços na empresa, de forma contínua, como o cliente ideal, não só em
termos de venda imediata de serviços, mas também em relação à
continuidade do relacionamento, para o futuro. O cliente fiel transmite para
outras pessoas, outros proprietários de animais, funcionando como
'testemunho', ou seja, usam da sua credibilidade e, por conseguinte, são
influenciadores (PEREIRA, 2001).

[...] Fidelização de clientes é medir, gerenciar e criar valor. É tornar a
fidelização de clientes parte integrante da missão da empresa, integrando
sistemas de informação, criando valor superior, ou seja, transformando
clientes satisfeitos em clientes fiéis. Medir a fidelização faz-se necessário,
como também o impacto dos sistemas de gestão do relacionamento com
clientes (SANTOS, 2008).

Assim como nos relacionamentos pessoais, fidelidade não se compra; se

conquista em longo prazo por meio de atitudes que transmitam confiança, respeito,

cuidado, atenção e carinho com o outro.

Segundo Prado (2010), a cada dia os consumidores estão mais exigentes,

querendo atendimentos de forma dedicada e personalizada, de acordo com suas
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expectativas. Alcançar a plena satisfação de clientes talvez seja um dos maiores

desafios enfrentados pelas empresas que são líderes ou tenham uma boa fatia de

mercado.

Hoje, praticamente é o consumidor quem manda na relação cliente/empresa,

ou seja, o consumidor dita as regras de relacionamento em diversos segmentos no

mercado (OLBRZYMEK et al, 2004). Isso ocorre em razão do nível da tecnologia e

de informação fáceis obtidas nos meios de informação. Por meio das mídias sociais,

que estão mais acessíveis, o cliente fica mais informado sobre o produto

determinado e pesquisa preços, entre outros, em determinados aplicativos ou sites

de comparação de custos referentes a produtos. Todavia, a escolha do local de

compra é onde tem melhor relação consumidor/empresa. Um exemplo é o

atendimento a domicílio no qual o cliente tem um atendimento personalizado e de

extremo conforto, o que conta muito na escolha de um serviço ou produto, pela sua

comodidade e diferenciação do serviço prestado.

Com um serviço diferenciado e de qualidade, chama-se mais atenção pois

gera satisfação e esta é o principal fator para manter uma empresa e gerar um

crescimento na organização por meio da ampliação da gama de clientes. São os

clientes que alimentam a empresa, que pagam indiretamente os salários de todos os

funcionários da empresa e o retorno dos acionistas (SALIBY, 1997).

A fim de obter um bom retorno para a empresa é fundamental saber fidelizar o

cliente também. Para tanto, a organização deve ter basicamente dois vieses: ter um

serviço ou um produto bom (uma marca forte) e criar lealdade dos clientes com a

empresa vice-versa. Segundo Bogmann (2002), existem dois tipos de lealdade por

parte dos clientes:

a) Lealdade à loja: o consumidor sabe em qual loja encontrar determinado

produto que lhe agrada e, ao encontrar novamente esse produto na mesma loja, a

sua fidelidade é reforçada, o que aumenta a probabilidade de ele querer repetir a

compra no mesmo local.

b) Lealdade à marca: ser leal nesse sentido significa buscar uma marca

especifica que o cliente já tenha consumido, pois assim o cliente sabe o que irá

encontrar. O cliente compra um produto de uma determinada marca e, aprovando-a,

aumenta a probabilidade de ele querer repetir a compra da mesma marca.
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2.2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Segundo Dornelas (2005), “praça ou canais de distribuição envolvem as

diferentes maneiras que a organização pode levar o produto ate o consumidor”.

Somente por meio da distribuição que produtos e serviços se tornam disponíveis aos

consumidores

Bucklin (1966), citado em Stern et al. (1996), afirma que:

o canal de distribuição realiza diversas funções mercadológicas para
satisfazer a demanda por produtos e serviços. Segundo o autor, para que as
empresas se tornem viáveis no longo prazo, sempre devem procurar facilitar
o processo de busca dos consumidores, reduzir seu tempo de espera
(BUCKLIN, 1966 apud STERN et al, 1996).

O processo de facilitação na busca por consumidores ocorre por meio dos

canais de distribuição que podem ser definidos como: um conjunto de organizações

interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível

para consumo ou uso (STERN, 1999). Os canais não só satisfazem a demanda por

meio de produtos e serviços no local, em qualidade e preço justo, como possuem

papel fundamental no estímulo à demanda com atividades promocionais dos

componentes.

Neste sentido, os agentes/atores de dado canal devem adaptar-se, ajustando

suas organizações e programas às mudanças do ambiente que impactam toda a

estrutura de distribuição. Visto desta forma, a evolução dos canais de distribuição é

uma adaptação das organizações às forças econômicas, tecnológicas, culturais e

sociopolíticas, dentro e fora do ambiente (STERN et al., 1996).

Bucklin (1996), citado em Stern et al (1996), afirma ainda, de forma

específica, que há quatro serviços prestados pelo canal de distribuição: a

conveniência espacial (no sentido de centralizar a oferta), tamanho dos lotes de

produtos, tempo de espera ou de entrega e variedade de sortimentos. Segundo o

autor, a conveniência espacial reduz o tempo e os custos de procura para os

consumidores encontrarem as ofertas. Quanto ao tamanho dos lotes, se for menor o

lote que o consumidor pode comprar, mais poderá ajustar sua necessidade com a

oferta. Já o terceiro serviço está diretamente relacionado com o tempo entre o
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pedido do produto e sua entrega. Finalmente, as variedades visam satisfazer as

necessidades de compra dos consumidores.

Conforme relata Corey et al (1989), os canais de distribuição são “as redes

através das quais produtos industriais fluem do ponto de manufatura ao ponto de

uso”.

Por sua vez, Pelton et al (1997) conceituam canais de distribuição como “um

conjunto de relacionamentos de troca que criam valor ao consumidor na aquisição,

consumo e disposição de produtos e serviços”.

Stern et al (1996) descrevem que o aparecimento de canais de distribuição,

incluindo intermediários e organizações de apoio, pode ser entendido como uma

resposta à necessidades de eficiência nos processos de troca, minimizando

discrepâncias em suprimentos, rotinização e facilitação do processo de busca.

Berman (1996) conceitua canais de distribuição como uma “rede organizada

de agências e instituições combinadas que desempenham as atividades

mercadológicas necessárias para ligar produtores a usuários”. Essa rede organizada

refere-se a necessidade de os participantes do canal atuarem de maneira

coordenada, compartilhando objetivos comuns no que se refere à imagem do

produto e serviços a serem oferecidos.

Os participantes (fabricantes, atacadistas e varejistas) tem o apoio dos

chamados “facilitadores” dos canais de distribuição, que são as empresas de

pesquisa de mercado, de transporte, de seguros, de propaganda, instituições

financeiras e consultores. A diferença destes, em relação aos intermediários,

consiste no fato de não tomarem posse dos produtos (MULLER-HAGEDORN, 1995).

Assim são identificados os principais componentes de um Canal de Distribuição: o

produtor, seu(s) intermediário(s) e o consumidor final.

Possuir intermediário(s) pode ser vantajoso, visto que detém alguns artifícios.

Segundo Kotler (2006), delegar parte do trabalho de venda ao intermediário significa

renunciar a uma parte do controle sobre como e para quem são vendidos.

De acordo com Kotler (2006),

os intermediários facilitam o fluxo de mercadorias e serviços (...). Esse
procedimento é necessário para diminuir a distância entre a variedade de
mercadorias e serviços oferecida pelo fabricante e a variedade necessária
para atender a demanda exigida pelo consumidor (KOTLER, 2006).
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Devido ao mundo globalizado onde vivemos os clientes são cada vez mais

orientados a conseguir valor em suas compras. Heskett (1997), definem valor como

“a relação entre os benefícios para o cliente e o custo para ter o produto ou serviço”.

Os benefícios são decorrentes tanto da aquisição do bem ou serviço quanto da

qualidade percebida no processo de compra, e o custo é o preço pago mais o

"custo" de ter acesso ao produto ou serviço: tempo de espera, deslocamentos, riscos

na escolha de fornecedores.).

Para a qualidade do processo de compra, Bowersx e Closs (1996), citam

alguns aspectos importantes de serviço ao cliente conforme:

a) Disponibilidade (Capacidade de ter o produto no momento em que ele é

solicitado);

b) Desempenho operacional (envolve o compromisso com o prazo de

execução esperado e sua variação aceitável);

c) Confiabilidade (que envolve as dimensões relacionadas com a qualidade do

serviço).

Devido ao avanço da tecnologia a venda dos serviços e/ou produtos se

tornam mais atrativos quando realizados via telefone e internet, pois otimizam o

tempo dos clientes. Uma das principais vantagens de utilizar mais de um canal de

vendas é reduzir a distância entre o serviço e/ou produto e o cliente.

À medida que a tecnologia da internet evolui, os setores de serviços, como

bancos, seguros, viagens e corretagem de títulos mobiliários passarão a operar por

meio de novos canais (KOTLER, 2000).

O conceito de canais de marketing não está limitado à distribuição de

mercadoria física. Os prestadores de serviço e de ideias também enfrentam o

problema de fazer com que seus produtos estejam disponíveis e acessíveis a seus

consumidores. Estes prestadores de serviço de divulgação e distribuição devem

descobrir meios como agências e locais de comercialização que possam lhes

permitir alcançar seu público alvo (KOTLER, 2000).

O planejamento de rotas é essencial para se obter um aumento significativo

do volume de vendas, sendo um diferencial para expandir a participação da empresa

neste segmento de mercado.

De acordo com Boone e Kurtz (1998), canais de distribuição desempenham

um importante papel na estratégia de marketing pelo fato de proporcionarem os

meios pelos quais os produtos e serviços são deslocados dos produtores até os
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usuários finais. A distribuição de produtos e/ou serviços é uma das principais

atividades das empresas, pois define o seu sucesso no processo de atendimento

aos seus clientes.

A boa distribuição dos produtos no interior do comércio, além de criar

facilidades para seus consumidores por ocasião da opção de compra, é fundamental

para os lojistas, pois fornecem condições de percepção dos produtos ou serviços

mais vendidos, os que dão maior lucratividade e os que dão apoio para outras

vendas (BOONE et al, 1998). Um bom planejamento desta atividade pode criar

condições para alcançar a eficiência e a confiabilidade no serviço prestado pela

empresa, garantindo a satisfação dos clientes e a redução dos seus custos

(BOTELHO, 2003).

No que se refere à distribuição, Westwood (1996) cita que esse processo

envolve os canais de marketing, a distribuição física e o serviço ao cliente. Os canais

de marketing compreendem os meios da empresa entrar em contato com seus

clientes potenciais, para que esses tenham conhecimento do produto.

Canais de distribuição estão associados à praça, um dos 4Ps definidos por

McCarthy (1997), por este motivo os canais também são denominados canais de

marketing.

Segundo Munhoz (2005), praça diz respeito aos canais de distribuição

(localizações), distribuição física (estoque), transporte, armazenagem dentre outros.

De acordo com Pinho (2001), esta variável engloba as decisões relativas aos canais

de distribuição, com definição dos intermediários pelos quais o produto passa até

chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto ou serviço, com a solução

de problemas de armazenamento, reposição e transporte dos locais de produção até

os pontos de venda. Nesse sentido, é necessário que o produto esteja disponível

nos locais que o público alvo normalmente frequenta, ou pretende encontrá-lo.

Para Stern (1996), as principais funções dos canais de distribuição são as de

execução e monitoramento dos seguintes fluxos:

- Posse física: refere-se ao fluxo fisico do produto do fabricante ate o

consumidor.

- Propriedade: é ter o direito de popriedade sobre o produto.

- Promoção: é a atividade realizada com o objetivo de criar demanda, pois os

participantes do canal são os responsáveis pelo contato.

- Negociação: existe em todas as etapas do canal.
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- Financiamentos: são formas de pagamento e de fluxos financeiros ligadas

ao custo de capital, principalmente o de carregar estoques no sistema.

- Riscos: são envolvidos nos fluxos, abrangendo aqueles advindos de

obsolência, enchentes, incêndios, etc.

- Pedidos: é o fluxo de pedidos de produtos.

- Informações: é a comunicação adequada entre os agentes, passando as

percepções de cada um sobre os produtos e serviços;

Pagamentos: é o fluxo dos pagamentos existentes no sistema.

Os fluxos de posse física, propriedade e promoção são no sentido final do

sistema. Os fluxos de pedidos e pagamentos, por sua vez, fluem do final para o

início do canal, enquanto riscos, financiamentos, negociação e fluxo de informações

se dão nos dois sentidos.

Para Rosembloon (1999), os canais de distribuição, às vezes, são definidos

como uma rota tomada pelo produto no fluxo até o consumidor final; outras, como a

posse que flui de um a outro agente no sistema e, ainda, como uma coalizão de

empresas unidas pelo propósito da troca.

Em decorrência disto, não é possível ter uma única definição de canais de

distribuição que possa ser aceita sob todos os pontos de vista. A definição usada por

Rosembloon (1999), está centrada no processo de tomada de decisão, em que

imagina canais como a organização contratual externa que a gestão utiliza para

atingir seus objetivos de distribuição.

Os sistemas de canais variam de acordo com a necessidade que a empresa

terá para colocar seus produtos no mercado, utilizando o canal que melhor atender

as exigências da região que escolher se estabelecer (KOTLER et al, 2006).

Portanto, é importante analisar o canal de distribuição como um meio de

entrega de valor para o cliente. Segundo Kotler (1998), uma empresa com êxito no

mercado avalia também as vantagens competitivas na maneira como disponibiliza

seus produtos, por meio de seus fornecedores e distribuidores. Usando o

mercado-alvo como foco e desenvolvendo as estratégias do canal a partir dele.

Desta forma, consegue fornecer as soluções que os clientes estão buscando, e não

somente empurrar produtos para que sejam vendidos. Ou seja, disponibilizar o

produto certo, da melhor maneira possível, no tempo certo.
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2.3 MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

A medida de desempenho em um empreendimento pode ter alguns conceitos.

Segundo Silva (1960), nessa ocasião o famoso advogado Louis Brandeis tomando

conceitos Tayloristas transmitiu com rigor à opinião pública o seguinte:

Demonstraremos que esses princípios aplicáveis a todas as empresas,
aplicáveis praticamente a todos os setores delas, podem determinar uma
economia estimada sem exagero em um milhão de dólares diários (SILVA,
1960).

 Machado e Holanda (2007) afirmam que a mensuração do desempenho tem

como objetivo principal ser um instrumento de gestão capaz de proporcionar um

gerenciamento eficaz da organização, e este é dependente de uma série de

variáveis, como bases informativas, variáveis consideradas, critérios, conceitos e

princípios adotados de modo que, é possível desenvolver oportunidades de aumento

na vantagem competitiva no empreendimento, originando reciprocidade. Todavia, é

necessário a divisão e coordenação, na qual o reflexo será percebido nas margens

do desempenho. Dessa forma, as ações independentes à cadeia de valor dos

fornecedores ou dos canais, podem impedir a coordenação ou otimização conjunta,

considerando também, que o fluxo de informações entre os elos verticais exige uma

estreita relação de cooperação entre as empresas (PORTER, 1989).

O desempenho é necessário para evolução, sendo descrito em ótimas fontes

de pesquisa, com uma elucidação da ideia de desenvolvimento auto-sustentável.

O Taylorismo é uma escola. O estudo da Teoria e Prática desta escola
produz um tipo especial de servidor do Partido e do Estado, uma categoria
especial de estilo no serviço público. Quais são as características desse
estilo? Quais as suas peculiaridades! São duas: a) zelo revolucionário,
inspirado pelo espírito russo; b) praticabilidade no tratamento das coisas,
inspirada pelo espírito americano (SILVA, 1960).

Diante disto o equilíbrio das organizações, Simon (1979), relacionou as

razões por que o indivíduo aceita as influências do ambiente organizacional.

A fim de compreender de que maneira o comportamento do indivíduo
torna-se parte do sistema global de comportamento da organização, é
necessário estudar a relação entre sua motivação pessoal e os objetivos
que orientam a atividade da organização (SIMON, 1979).
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Na mensuração do desempenho podemos ver que Coutinho (1995), em seu

estudo da competitividade da indústria brasileira, elenca as seguintes mudanças no

cenário de comportamentos brasileiros:

Diminuição:
● Custos correntes
● Custos do produto
● Prazos de entrega
● Perdas de insumos
● Down time
● Estoques intermediários
Aumento:
● Qualificação da mão-de-obra
● Treinamento
● Qualidade do produto
● Nível tecnológico do produto
● Adequação do fornecedor à novas especificações
● Capacitação de produção
● Flexibilização do processo
● Disponibilidade de informações (COUTINHO, 1995).

Os custos poderão variar mediante ao desempenho. Shank et al (1997),

fazem o seguinte comentário sobre a utilização exclusiva das medidas financeiras

para o processo de gestão empresarial:

Os relatórios convencionais do desempenho financeiro de uma empresa,
tanto internos (relatórios de orçamento ou variação) quanto externos
(demonstração de resultados ou relatórios de fluxo de caixa) são muito
parecidos com o placar em um jogo de beisebol. O placar informa a um
jogador se ele está ganhando ou perdendo o jogo, mas diz-lhe pouco se ele
está jogando bem ou mal dentro das regras do beisebol. Se ele tentar jogar
beisebol olhando o placar, não terá êxito no jogo (SHANK et al, 1997).

Os estudos não tinham a pretensão de entender a dinâmica do processo de

mudança tecnológica. Mas com os trabalhos de Marx, na segunda metade do século

passado, e de Schumpeter, na primeira metade deste século, que a tecnologia é

analisada mais profundamente nas respectivas teorias de desenvolvimento

econômico na qual a mensuração deste desempenho juntamente com a tecnologia

(SCHUMPETER, 1982). De acordo com Fernandes et al (2006), o modelo

do balanced scorecard tem sido mais utilizado para organizar algumas mensurações

de desempenho. Este modelo propõe uma visualização de quatro perspectivas

(FIGURA 2).
FIGURA 2 - O BALANCED SCORECARD
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Fonte: Fernandes et al (2006).
Para Kaplan & Norton (1997), as medidas de desempenho experimentam

grandes melhorias de desempenho operacional, podendo conquistar valiosos

clientes, logo que a empresa se torne capaz de oferecer menores custos,

desempenho superior e melhor qualidade além de pontualidade na entrega e serviço

aos clientes.

Kaplan & Norton (1997), apresentam três princípios que permitem a

integração das medidas de desempenho de uma empresa à sua estratégia:

1. Relações de causa e efeito;

2. Vetores de desempenho;

3. Relação com os fatores financeiros.

A medida de uma mensuração desempenho, busca comparar atributos em

termos de algumas características comuns. Em outras palavras, mensuração requer

a priori semelhanças entre atributos, da qual as comparações possam ser realizadas

de forma quantitativa.

Segundo Hronec (1994), as medidas e mensurações desenvolvidas têm de

ser utilizadas pelas pessoas para melhorar continuadamente os processos e, pela

administração, para inová-los. Não obstante, isso leva a um processo de melhoria

contínua que resulta no aumento gradual do desempenho, buscando inovações no

processo e aumentos radicais na evolução deste.

De acordo com Matesco (1993) "não há consenso sobre quais variáveis

devam ser incluídas para explicar o esforço inovador, a natureza da inter-relação

entre as variáveis, e nem sobre a mensuração empírica mais adequada”.
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De forma complementar, Andreassi (1999), reforça a ideia da ausência de

uma metodologia consolidada para mensurar a inovação. Apesar de ser algo novo,

ela pode ser medida, colocando em questão um assunto crucial que se quer dizer de

fato por “novo”. A dificuldade do “novo” decorrente será a definição de um sistema

de mensuração de desempenho que irá visualizar a o empreendimento em todas as

suas dimensões.

Apesar de autores como Otley (1999), sugerirem que existe uma dificuldade

natural quanto à definição do que é desempenho – um termo ambíguo e difícil de ser

expresso de uma maneira simples, ele poderia: (a) representar a consecução de

objetivos, em uma perspectiva interna à organização ou (b) considerar

diferentemente a importância dos diversos stakeholders ou (c) ainda ser considerado

distinto para diferentes organizações (OTLEY, 1999). Já para Daft e Marcic (2004), a

tarefa de definir o que é desempenho parece ser mais simples que mensurar e

avaliá-lo.

2.4 GESTÃO DE PROCESSO

O processo é um conjunto de atividades repetitivas e logicamente

inter-relacionadas, envolvendo pessoas, equipamentos, procedimentos e

informações que, quando executadas, transformam entradas em saídas, agregam

valor e produzem bons e aproveitáveis resultados para os clientes externos e

internos da organização (DAVENPORT, 1994; HAMMER et al, 1994; MOTTA, 1995;

OLIVEIRA, 2007; DE SORDI, 2008; KRAJEWSKI, 2009).

Nos estudos organizacionais, o trabalho de Taylor (1987), iniciado na década

de 1880 com a denominada “administração científica”, retrata a aplicação da teoria

científica na gestão da produção fabril. A elaboração de sua obra, viabilizada pelas

pesquisas realizadas na empresa em que trabalhava, constituiu a primeira tentativa

de racionalização do trabalho por meio da padronização das atividades produtivas.

Os processos na área produtiva industrial são claros não havendo problemas

quanto a sua identificação, tanto no que se refere ao seu bom funcionamento como

na ocorrência de gargalos e problemas. A ciência voltada ao aprimoramento dos

processos industriais foi construída ao longo de várias décadas, sendo inclusive

adaptada aos processos de escritório (GONÇALVES, 2000).
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A migração de uma estrutura funcional para uma focada em processos

demanda conhecimento da organização e habilidades em diferentes áreas, o que

exige, portanto, uma visão multidisciplinar. Os processos de negócio devem apoiar

toda a estratégia organizacional e, para isso, é importante a adoção de uma

ferramenta de mensuração da performance dos processos que busque alinhá-los a

essa estratégia (WILLAERT et al, 2007)

Segundo Grover et al (2000), os processos devem estar alinhados com a

estratégia, pessoas/estrutura, métricas e a arquitetura do TI (Tecnologia da

informação). Processo é um grupo de tarefas logicamente inter-relacionadas que

utilizam recursos da organização para prover determinados resultados face aos

objetivos da organização (TINNILA, 1995).

As organizações estão inseridas em um ambiente competitivo, exigindo que

haja estratégias agressivas e arrojadas, conhecidas por todos dentro da

organização, para suplantar a concorrência (DAVENPORT, 1994; HAMMER et al,

1994; KRAJEWSKI, 2009).

Os processos essenciais devem ser conhecidos por todos da organização.

Assim, é necessário definir processos simples e empresas definidas por processos,

para poder atender as demandas de qualidade, atendimento, custos baixos e

flexibilidade (HAMMER et al, 1994).

Os processos empresariais são fluxos de valor que devem ser identificados,

analisados e melhorados continuamente para satisfazer as necessidades do cliente.

A existência de um bem ou serviço é sempre acompanhada de um conjunto de

processos (HARRINGTON, 1993; GONÇALVES, 2000).

Contudo, um adequado gerenciamento dos processos empresariais terá

impacto direto na qualidade dos bens e serviços fornecidos pela empresa, gerando

uma vantagem competitiva. Entenda-se Gestão de Processos como uma ação

sistêmica associada a melhoria continua da organização.

A gestão de processos também pode ser definida como

conjunto estruturado e intuitivo das funções de planejamento, organização,
direção e avaliação das atividades seqüenciais, que apresentam relação
lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar,
com minimização dos conflitos interpessoais, as necessidades e
expectativas dos clientes externos e internos das empresas” (OLIVEIRA,
2007).
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Para Netto (2004), a gestão por processos possibilita o fornecimento de valor

aos clientes, com a definição de objetivos, metas e monitoramento do desempenho.

Com isto, proporciona-se a melhoria contínua dos processos.

De forma complementar, Lopes (2008) destaca que a gestão de processo

sendo introduzida em uma organização pode ser utilizada como base para a

melhoria contínua dos processos produtivos, ampliando os níveis de eficiência e

reduzindo as perdas e em conseqüência, maximizando os lucros. Tanto que, para

Mororó (2008), a melhoria dos processos simplifica-os, elimina etapas, fazendo-o

com maior eficiência e resulta em eliminação dos erros e redução de custos.

Gonçalves (2000) comenta que “Todo trabalho importante realizado nas

empresas faz parte de algum processo. Não existe um produto ou um serviço

oferecido por uma empresa sem um processo empresarial”. Todavia, o autor enfatiza

que as empresas de qualquer tamanho, tipo e área de atuação podem ser

reestruturadas para se organizarem por processos. Então, o gestor deve focar na

administração de seus processos, pois esta possui uma administração direcionada

ao cliente final, desenvolvendo autonomia gerencial para a tomada de decisão nas

pessoas participantes dos processos. Desta forma, fazem-nos mais produtivos, mais

qualificados, reduzindo custos operacionais (DE SORDI, 2008).

Gonçalves (2000) também mantêm a proposta de reengenharia. Ele coloca o

posicionamento de processos como um centro da organização e menciona seu

conhecimento de suma importância para agregar valor ao cliente.

A gestão por processos é resultante da introdução da orientação nas

empresas. Compreender os tipos existentes de processos e como eles funcionam é

importante para determinar a maneira como devem ser gerenciados a fim de obter o

máximo resultado. Gonçalves (2000) cita que

a maioria das organizações, ainda hoje, é organizada por tarefas e não por
processos. Esta departamentalização não permite que haja um fluxo ideal
de informação. Diversas características da organização diferem as
empresas tradicionais das que se orientam por processos (GONÇALVES,
2000).

 A visão horizontal das empresas é uma maneira de identificar e aperfeiçoar

as interfaces funcionais, que são os pontos nos quais o trabalho que está sendo

realizado é transferido de uma unidade organizacional para a seguinte (RUMMLER

et al, 1990). É dessa maneira que ocorre os erros e a perda de
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tempo, responsáveis pela maioria das diferenças entre o tempo de ciclo e o tempo

de processamento nos processos empresariais. A empresa só alcançará 100% do

aproveitamento da experiência do conhecimento adquirido em todas

as áreas quando conseguir transferir e compartilhar dentro de um fluxo horizontal de

conhecimento.

Para Kanter, (1997) os processos são a fonte das competências específicas

da empresa que fazem a diferença em termos de concorrência, além da influência

que podem ter a estratégia, os produtos, a estrutura e a indústria. Os processos não

criam apenas as eficiências de hoje, mas também garantem o futuro por meio de

habilidades que se aplicam aos novos produtos.

A rápida inovação dos processos pode resultar em capacitações

organizacionais melhoradas que permitem, por exemplo, que os novos produtos

sejam desenvolvidos mais rapidamente (KANTER, 1997)

O grau de orientação para os processos de negócio e o esforço gerencial no

sentido de se buscar o incremento da maturidade desses processos no tempo

oportuniza retornos mais rápidos para as empresas, traduzidos em maior velocidade

tanto na redução de custos quanto na maior lucratividade do negócio (HOFMANN et

al, 2006).

Li et al (2006) reportam evidências de que níveis superiores de práticas de

gestão de processos na cadeia de suprimentos oportunizam vantagens competitivas

mais estáveis e a melhoria sustentada do desempenho organizacional.

Segundo Cai et al (2009), a experiência de muitas empresas envolvidas em

práticas avançadas de gestão da cadeia de valor indica, de maneira cada vez mais

inequívoca, o fato de que a inteligência competitiva está sendo progressivamente

ancorada na abordagem de processos, seja na cadeia de valor internamente à

empresa, seja na integração dos fluxos físicos e de informação com fornecedores e

clientes nas cadeias de suprimento.

2.5 DIREITOS

Para Chiavenato (2004), a variável política e legal afeta direta ou

indiretamente as organizações e orientam as próprias condições econômicas e

legais, assim como as auxilia ou impõe restrições ou limites às suas operações.

“Este ambiente político legal é composto de leis, órgãos governamentais e grupos de
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pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em sociedade”

(KOTLER, 1998).

A atual legislação municipal de ambulantes, Lei nº 6.407/1983 descreve:

Art. 1º Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de venda a varejo,

de mercadorias, realizada em logradouros públicos, por profissional autônomo, sem

vinculação com terceiros, pessoa jurídica ou física em locais ou horários

previamente determinados.

Parágrafo Único. É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos horários e

locais demarcados.

Art. 2º Fica criada a Comissão Permanente, composta de um (1) representante da

Associação Profissional dos Vendedores Ambulantes do Estado do Paraná, um (1)

representante da Associação dos Artesãos, um (1) representante da Associação de

Lustradores de Calçados, um (1) representante da Associação Comercial do Paraná,

um (1) representante da Federação do Comércio Varejista do Estado. do Paraná, um

(1) representante da Câmara Municipal de Curitiba, um (1) representante do

Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal, um (1) representante do

Departamento dos Serviços de Utilidade Pública da Prefeitura Municipal, um (1)

representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, um (1)

representante da Fundação Cultural de Curitiba, um (1) representante da Secretaria

de Estado da Saúde e do Bem Estar Social e a qual compete submeter ao Chefe do

Executivo:

I - O estabelecimento do zoneamento dos locais com demarcação das áreas

necessárias à atividade, levando em consideração:

a) as características de frequência de pessoas que permitam o exercício da

atividade;

b) a existência de espaços livres para exposição das mercadorias;

c) o tipo de mercadoria, com distribuição dos espaços por categoria, de forma a não

concorrer com o comércio estabelecido.

II - a lista de mercadorias comerciáveis da qual poderão ser, a qualquer momento,

no interesse público, retirados produtos determinados;

III - o horário a que está sujeito o comércio ambulante;
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IV - os critérios para autorização da atividade, que serão estabelecidos pela

ponderação dos seguintes dados: tempo de moradia no Município; tempo de

atividade em Curitiba; condições, tipo e local de habitação do interessado; idade;

deficiência física; número de filhos menores; número de filhos em idade escolar;

grau de instrução e tempo de cadastramento na Prefeitura.

V - A indicação do equipamento a ser utilizado para exposição e comercialização

das mercadorias, levando em consideração o zoneamento e o sistema viário.

(Redação acrescida pela Lei nº 13955/2012)

§ 1º A indicação dos locais é feita em caráter provisório, podendo ser alterada, a

qualquer momento, em função do desenvolvimento da cidade, e quando esses

locais se mostrarem prejudiciais ou inadequados, caso em que os vendedores

ambulantes serão notificados com antecedência de uma semana.

§ 2º Fica vedada a atividade de comércio ambulante nos seguintes locais,

ressalvado o disposto no Para grafo 3º deste artigo:

I - na Avenida Luiz Xavier;

II - nos trechos integrantes do Setor Especial de pedestres da Praça Osório, da Rua

XV de Novembro e da Praça Santos Andrade;

III - no Setor Histórico de Curitiba;

IV - em distância de 15 (quinze) metros no entorno dos templos ou das Unidades de

Interesse de Preservação;

V - numa distância de 5 (cinco) metros das esquinas, nos abrigos de passageiro do

transporte coletivo mantendo uma distância de 5 (cinco) metros e em calçadas de

largura inferior a 2 (dois) metros.

§ 3º Nos locais a que aludem os incisos I a IV do parágrafo anterior, poderá ser

autorizada excepcionalmente a atividade de comércio ambulante por pessoas

portadoras de deficiências físicas; poderá igualmente ser autorizada a atividade em

forma de feiras, a atividade dos lustradores de calçados, e a exposição e venda de

trabalhos artísticos, ou, ainda, em outras condições especiais, a juízo da Comissão

Permanente.

§ 4º Na aplicação dos critérios previstos no item IV deste artigo, dar-se-á preferência

aos filiados a entidades de classe legitimamente constituídas, representantes das

categorias respectivas.

Art. 3º O exercício da atividade de comércio ambulante dependerá de autorização,

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2012/1395/13955/lei-ordinaria-n-13955-2012-acrescenta-o-inciso-v-ao-art-2-da-lei-n-6407-de-12-de-agosto-de-1983-que-regula-o-comercio-ambulante-e-atividades-afins-e-da-providencias-correlatas
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expedida pelo Departamento de Urbanismo, ouvida a Comissão Permanente a que

se refere o artigo a ser concedida por prazo não superior a 1 (um) ano.

§ 1º A autorização para o comércio ambulante é de caráter pessoal e intransferível,

servindo exclusivamente para o fim nela indicado, e somente será expedida em

favor de pessoas que demonstrem a necessidade de seu exercício.

§ 2º Da autorização constarão os seguintes elementos essenciais.

I - nome do vendedor ambulante e respectivo endereço;

II - número de inscrição;

III - indicação das mercadorias objeto da autorização, e, no caso de artesanato,

material utilizado para a sua fabricação;

IV - horário e local, observado o disposto no inciso I do artigo 2º.

§ 3º O Departamento de Urbanismo fornecerá a cada ambulante documento de

identificação para os fins desta lei.

§ 4º O número de autorizações a serem concedidas ficará limitado, inicialmente, a

500 (quinhentos); poderá a Comissão Permanente de que trata o artigo 2º ampliar

gradativamente este número, na proporção em que se verificar a disponibilidade de

espaços próprios à atividade.

§ 5º A autorização a que se refere o presente artigo poderá ser transferida no caso

de falecimento do titular, à viúva ou ao filho maior, se comprovado o desemprego e a

dependência econômica familiar daquela atividade.

Art. 4º Terão prioridade para o exercício da atividade de vendedor ambulante e

ocupação dos locais a serem fixados para esse comércio os deficientes físicos.

Parágrafo Único. Os deficientes a que se refere o caput deste, deverão ser

credenciados pela Associação Paranaense dos Deficientes físicos.

Art. 5º Para fins de expedição da autorização a que se refere o artigo 3º, os

interessados deverão providenciar o cadastramento no Departamento de

Urbanismo, mediante a apresentação de documento de identidade, carteira de

saúde atualizada, duas fotos 3x4, comprovante de residência e declaração, firmado

pelo interessado, sobre a natureza e origem da mercadoria que pretende comerciar.

Art. 6º 0 não comparecimento, sem justa causa, do comerciante ambulante

habilitado aos locais autorizados, por prazo superior a 15 (quinze) dias, implicará na
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cassação da autorização e a consequente substituição por outro comerciante

ambulante habilitado.

§ 1º O comerciante ambulante com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e

os enfermos poderão ter um ajudante, sem parentesco. (Redação acrescida pela Lei

nº 14484/2014)

§ 2º O ajudante sem parentesco de que trata o § 1º, deve passar por análise pela

CPCA (Comissão Permanente do Comércio Ambulante), autorizando o setor

responsável a emitir a Licença Provisória a pessoa indicada pelo titular. (Redação

acrescida pela Lei nº 14484/2014)

Art. 7º Fica o comércio ambulante sujeito à legislação fiscal do Município e à

Legislação Sanitária do Estado.

Parágrafo Único. Os vendedores que comercializarem produtos alimentícios ou

qualquer outro de interesse da saúde pública, inclusive a venda de cosméticos e

produtos de limpeza de pele de fabricação caseira, deverão receber instruções

específicas e licença da Secretaria de Estado da Saúde e Bem Estar Social.

Art. 8º São obrigações do vendedor ambulante:

I - comercializar somente mercadorias especificadas no alvará, e exercer a atividade

nos limites do local demarcado, e dentro do horário estipulado;

II - colocar à venda mercadorias em perfeitas condições de consumo, atendido,

quanto aos produtos alimentícios ou qualquer outro de interesse da saúde pública, o

disposto no Código Sanitário do Estado, e respectivo regulamento;

III - portar-se com urbanidade, tanto em relação ao público em geral, quanto aos

colegas de profissão, de forma a não perturbar a tranquilidade pública;

IV - transportar os bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito; é proibido

conduzir, pelos passeios, volumes que atrapalhem a circulação de pedestres;

V - acatar ordens da fiscalização, exibindo, quando for o caso, o respectivo alvará.

Art. 9º Compete à fiscalização do comércio ambulante ao Departamento de

Urbanismo, com a colaboração do Departamento dos Serviços de Utilidade Pública

e da Fiscalização da Secretaria de Estado de Saúde Pública e Bem Estar Social, em

sintonia com as entidades de classe dos ambulantes e artesãos, legitimamente

constituídas.

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2014/1448/14484/lei-ordinaria-n-14484-2014-altera-o-art-6-da-lei-n-6407-de-12-de-agosto-de-1983-que-regulamenta-o-comercio-ambulante-e-atividades-afins-e-da-providencias-correlatas
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2014/1448/14484/lei-ordinaria-n-14484-2014-altera-o-art-6-da-lei-n-6407-de-12-de-agosto-de-1983-que-regulamenta-o-comercio-ambulante-e-atividades-afins-e-da-providencias-correlatas
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Parágrafo Único, Para cumprimento das disposições contidas nesta lei, o

Departamento de Urbanismo fica autorizado a requisitar força policial, quando se

fizer necessário.

Art. 10 Pela inobservância das disposições desta lei, aplicam-se as seguintes

sanções:

I - multa;

II - apreensão de mercadorias;

III - suspensão até 10 (dez) dias;

IV - cassação da autorização.

§ 1º Das sanções impostas cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias à Comissão

Permanente de que trata o artigo 2º, feito o depósito em caso de multa.

§ 2º No caso de apreensão, lavrar-se-á auto próprio, em que se discriminará as

mercadorias apreendidas, cuja devolução será feita imediatamente, à vista de

documento de identidade e da cópia do auto de apreensão, paga a multa e a taxa de

apreensão.

§ 3º No caso de apreensão de mercadoria perecível ou outra qualquer de interesse

da saúde pública, será adotado o seguinte procedimento:

I - submeter-se-á a mercadoria à inspeção sanitária, pelos técnicos da Secretaria de

Estado da Saúde Pública e Bem Estar Social; se constatada deterioração ou outra

qualquer irregularidade, dar-se-á destino adequado à mercadoria;

II - cumprido o disposto no inciso anterior, em caso de não ser apurada

irregularidade quanto ao estado da mercadoria, dar-se-á prazo de 1 (um) dia para a

sua retirada, desde que esteja em condições adequadas de conservação, expirado o

qual será a mercadoria entregue à instituição de caridade, mediante comprovante.

§ 4º - No caso de apreensão de mercadoria não perecível, dar-se-á prazo de 30

(trinta) dias para a sua retirada, mediante o pagamento das multas e taxas

incidentes, sob pena de perda da propriedade a favor do Município, nos termos do

disposto no art. 592 e parágrafo único do Código Civil Brasileiro. (Redação acrescida

pela Lei nº 8664/1995)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/1995/866/8664/lei-ordinaria-n-8664-1995-acrescenta-4-e-5-ao-art-10-da-lei-n-6407-83-de-12-de-agosto-de-1983
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§ 5º - Poderá o Município efetuar público leilão da mercadoria apropriada nos termos

do parágrafo anterior, ou doá-la diretamente a instituições filantrópicas, mediante a

lavratura de termo próprio. (Redação acrescida pela Lei nº 8664/1995)

Art. 11º A regulamentação da presente lei será efetuada pelo Executivo juntamente

com a Comissão Permanente a que se refere o artigo 2º.

Art. 12º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiç6es

em contrário.

3 METODOLOGIA

Com a finalidade de estabelecer o método, caráter e tipo da pesquisa, foi

elaborada a metodologia embasada em recomendações bem conhecidas e citadas

por diversos autores.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

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

conhecimento para estabelecer ou confirmar fatos. Existem dois tipos de pesquisas

quanto a sua abordagem: quantitativa e a qualitativa.

A quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem

classificadas e analisadas utilizando técnicas estatísticas; já a qualitativa, conforme

Vergara (1998) e Mattar (2001), é uma pesquisa descritiva, expõe características de

determinada população ou de determinado fenômeno. De acordo com Vergana

(1998), não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/1995/866/8664/lei-ordinaria-n-8664-1995-acrescenta-4-e-5-ao-art-10-da-lei-n-6407-83-de-12-de-agosto-de-1983
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de base para tal explicação.

Portanto, a pesquisa do projeto será de uma abordagem quantitativa.

3.2 COLETA DE DADOS

Para a realização da coleta de dados de uma pesquisa utilizam-se de dados

primários e secundários. Para Mattar (1996), dados primários são aqueles que não

foram antes coletados, estando ainda em posse de pesquisadores, e que são

coletados com o propósito de atender as necessidades específicas da pesquisa em

andamento. De acordo com o autor, dados secundários são aqueles que já foram

coletados, tabulados, ordenados, e as vezes, até analisados, com o propósito outros

ao de atender as necessidades da pesquisa em andamento, e que estão

catalogados e mantidos à disposição dos interessados.

Os dados primários foram coletados por meio da elaboração de um

questionário online (APÊNDICE A), realizado com a ferramenta de pesquisa do

Google, abrangendo pessoas que residem nos bairros definidos como público alvo

que são possíveis futuros clientes da Spa Pet Shop Móvel. A pesquisa foi

compartilhada nas redes sociais buscando atingir a quantidade estipulada no cálculo

amostral.

Já os secundários serão levantados principalmente por meio de sites

governamentais.

3.3 PLANO AMOSTRAL

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

abertura de uma empresa de pet shop móvel na cidade de Curitiba, foi realizada nos

seguintes bairros: Boqueirão, Xaxim, Hauer e Guabirotuba (TABELA 1).

TABELA 1 - DADO PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA AMOSTRA

BAIRROS POPULAÇÃO

BOQUEIRÃO 73.178

XAXIM 57.182

HAUER 13.315
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GUABIROTUBA 11.461

TOTAL 155.136

Fonte: IPPC (2017)

Conforme Mattar (1997), a população de cada bairro somada dará o número

utilizado no cálculo amostral. Para evidenciar a viabilidade de abertura da empresa,

foi necessário, segundo o cálculo da amostra descrita na fórmula abaixo, um total de

272 entrevistados na pesquisa (TABELA 2).
TABELA 2 - CÁLCULO AMOSTRAL

𝑛 = 𝑍2.𝑝.(1−𝑝)

𝑒2

𝑛 = 1,652.0,5.(1−0,5)

0,052

𝑛 = 270

Fonte: Os autores (2017)

Onde,

n= número de elementos da amostra (em unidades)

Z= intervalo de confiança da pesquisa (em desvios-padrões); são usuais: 90% =

1,65.

p = proporção do evento na população (proporção conhecida previamente, em que 0

‹ p ‹ 1): 0,5

e= margem de erro da pesquisa (em desvio percentual relativo às frequências

obtidas): 0,05

A pesquisa quantitativa trabalha com indicadores numéricos, rígidos critérios

estatísticos e realiza projeções para a população conforme descreve Vergara (2011).

Para a definição da amostra, foi utilizado um modelo estatístico que, definido

os parâmetros fundamentais, informa o número representativo de pessoas ou

eventos que se deve coletar para conseguir a confiabilidade pré-definida dos

resultados, segundo o universo ao qual se dispõe.
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4 RESULTADOS

A pesquisa para o pet shop móvel foi aplicada a 272 pessoas, no qual se

obteve 66,5% de mulheres e 33,5% homens participantes (GRÁFICO 1).

GRÁFICO 1 - BAIRROS DE APLICAÇÃO DA PESQUISA

BAIRROS DE APLICAÇÃO DA PESQUISA
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Fonte: Os autores (2017)

Pode-se observar no gráfico 1 que 41,2% dos entrevistados residem em

bairros que não são foco do atendimento, porém segundo análise realizada os

mesmos se mostrarão favoráveis quanto ao uso do serviço. O que leva à conclusão

de que há um grande potencial de abrangência do pet shop móvel.

GRÁFICO 2 - QUANTIDADE DE ANIMAIS

Fonte: Os autores (2017)

Conforme observado no gráfico 2 a pesquisa revelou que 61,2% dos

candidatos possuem apenas um pet, e 24,2% possuem 2 pets.

GRÁFICO 3 - PORTE DO ANIMAL

Fonte: Os autores (2017)
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Nota-se de acordo com gráfico 3 que 55,5% dos entrevistados possuem

animal de porte pequeno, 19,3% possuem animal de porte médio e 11% possuem

animal de porte grande. Observa-se que a maioria dos entrevistados possuem

animal de pequeno e médio porte e que a estrutura da Spa Pet móvel atenderá

desde o animal de pequeno porte ao animal de médio porte.

GRÁFICO 4 - FREQUÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO DO ANIMAL

Fonte: Os autores (2017)

O gráfico acima mostra a frequência com que as pessoas realizam a

higienização mensal do animal em um pet shop convencional. Tal informação pode

auxiliar no entendimento de quanto tempo em média um cliente retornará a procurar

pelo serviço prestado.
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GRÁFICO 5 - SERVIÇOS QUE MAIS SE UTILIZAM

Fonte: Os autores (2017)

Este gráfico mostra os serviços mais utilizados em pet shops convencionais.

Observa-se que 76,9% dos entrevistados utilizam banho e tosa sendo que a Spa pet

shop móvel tem como atividade chave o banho e a tosa.

GRÁFICO 6 - GASTO MENSAL COM O ANIMAL

Fonte: Os autores (2017)

Observa-se no gráfico 6 a média de gasto mensal que o entrevistado tem com

seu animal sendo que 49,4% gastam entre R$ 200,00 a R$ 400,00 reais. Desse

modo a Spa Pet Móvel trabalhará com serviços e produtos que fiquem dentro dos

padrões de aceitação do consumidor.
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GRÁFICO 7 - CONTRATAÇÃO DE PET SHOP MÓVEL

Fonte: Os autores (2017)

Neste gráfico a pesquisa aponta que 92,4% dos entrevistados, sabendo que o

pet shop convencional presta serviços de ida e volta, estariam dispostos a contratar

um pet móvel para atendimento personalizado no conforto de seus lares podendo

acompanhar o tratamento do animal no serviço prestado.

GRÁFICO 8 -PREÇO MÉDIO PET SHOP MÓVEL

FONTE: Os autores (2017)

Quanto ao preço, o gráfico acima demonstra 86% de aceitação para uma

pratica de preço de R$ 20,00 a mais para contratar um pet móvel de atendimento

personalizado ao animal.
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GRÁFICO 9 - ACEITAÇÃO PACOTES PROMOCIONAIS

Fonte: Os autores (2017)

De acordo com o gráfico 9, observa-se que 84,9% dos entrevistados estariam

dispostos a contratar pacotes mensais promocionais que ofereçam serviços e

produtos para os pets.

GRÁFICO 10 - TIPOS DE PACOTES PROMOCIONAIS

Fonte: Os autores (2017)

Nota-se que 67,1% dos entrevistados gostariam de receber pacotes

promocionais mensais de serviços personalizados de acordo com o perfil de cada

cliente, que abrangem banho e tosa, entrega de alimentos.
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5 ANÁLISE AMBIENTAL

De acordo com o Kotler (2005), análise ambiental “é a prática de rastrear as
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mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e seu mercado”.

A Análise Ambiental compreende a estruturação das informações relativas

ao projeto, devidamente organizadas em Macroambiente e Microambiente.

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

Deste modo é possível descobrir muitas oportunidades identificando

tendências que indiquem direções, seqüência de eventos com determinado

impulso e duração e megatendências, importantes mudanças sociais, econômicas,

políticas e tecnológicas que têm influência por muito tempo (KOTLER et al, 2005).

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

aprofundada de cada ambiente conforme citado acima, na sequência será

abordado cada um com seus respectivos significados.

5.1 MACROAMBIENTE

O macroambiente da empresa é o lugar onde ela deve iniciar suas buscas

por oportunidades e possíveis ameaças. Consiste em todos os atos e forças que

afetam as operações e o desempenho da empresa. As empresas precisam

entender que as tendências que caracterizam o ambiente atual (KOTLER, 1999).

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

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

subdividido em Demográfico, Econômico, Sócio Cultural, Natural e Tecnológico,

Político-Legal e Global.

Cada condição que pertence ao macroambiente deve ser levada em

consideração no processo de tomada de decisão. Estas condições são incertas,

pois mudam a cada instante, devendo o administrador estar atento e

acompanhando estas mudanças.

5.2 DEMOGRÁFICO

O Ambiente Demográfico refere-se a características de determinada
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população, sexo, classe social, idade, raça, localização, região entre outros.

Segundo Kotler et al (1998), o ambiente demográfico é de grande interesse

para os profissionais de marketing porque envolve pessoas, e são as pessoas que

constituem os mercados.

Desta forma, acompanhar a demografia da região em que a empresa atua é

importante pois poderá concentrar-se em grupos de clientes conforme o seu perfil,

ou evidenciar determinada região onde se encontram clientes em potencial. As

organizações, ao acompanhar a demografia, poderão encontrar oportunidades de

mercado. De acordo com Nickels et al (1999), "acompanhar as mudanças

demográficas ajuda a revelar a possível demanda futura por determinados tipos de

produtos".

Segundo Kotler (1999) os dados sobre migração são relevantes, pois, há

lugares que perdem população e outros que ganham e esta informação é

importante porque o consumo de muitos produtos está relacionado com o

tamanho, faixa etária, o nível educacional, a etnia e as práticas religiosas.

A análise demográfica tende a ser uma fonte útil de informações para a

empresa moldar seus produtos e serviços e assim aproveitar oportunidades.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em

2010, a população de Curitiba era de 1.751.907 habitantes. Para 2016 a

estimativa de habitantes era de 1.893.997, sendo o município mais populoso do

Paraná.

GRÁFICO 11 - POPULAÇÃO TOTAL POR BAIRROS

FONTE: IGBE (2010).
O Spa Pet Shop Móvel atenderá a alguns bairros de Curitiba, conforme

gráfico 13. Por tratar-se de uma questão logística.
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GRÁFICO 12 - POPULAÇÃO DE CURITIBA POR SEXO

FONTE: IBGE (2010).

Percebe-se no gráfico 14 que o número de mulheres em relação aos homens

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

público.

GRÁFICO 13 - POPULAÇÃO DE CURITIBA POR CLASSE SOCIAL

FONTE: FGV e PNAD/IBGE (2010)

No gráfico 15 estão expressas as porcentagens de cada classe social. É

possível observar que a maior parte da população Curitibana pertence à Classe C,

com uma elevação de aproximadamente 29% acima da população A/B.



51

5.3 ECONÔMICO

Segundo Kotler e Armstrong (2004), o ambiente econômico consiste em

fatores que afetam o poder de compra dos consumidores. Para Kotler (1998), a

renda atual, preços, poupanças, empréstimos, e disponibilidade de crédito

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

empresas devem antever as tendências nos padrões de renda e de gastos de bens

e consumo.

Um meio para se avaliar a condição econômica de uma região é o PIB

(Produto Interno Bruto) que revela que o valor (soma) da riqueza monetária de bens,

produtos e serviços produzidos durante um período, a variação do PIB pode ser

influenciada pelo consumo da população, quanto mais gastos, maior o PIB, já o PIB

Per Capita é soma das riquezas dividido pelo número de habitantes.

GRÁFICO 14 - PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA

Fonte: IBGE (2010 - 2013)

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

Curitiba tem a 5º maior economia do país. Os dados apontam que o Paraná tem sete

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

posição no ranking de PIB Per Capita, como podemos observar no gráfico 3, a qual

vem crescendo a cada ano.

Com o grande crescimento do PIB há possibilidade de aumento de novos

investimentos, elevação do número de empregos, e aumento da renda da população
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e demanda por serviços, facilitando o mercado para a Spa Pet Móvel.

GRÁFICO 15 - INFLAÇÃO

Fonte: IBGE (2012 - 2016)

O gráfico 15, apresenta a inflação de Curitiba que, tal qual a do país, a

mesma oscila a cada período e reflete a instabilidade na condição econômica do

Brasil.

De acordo com todas as pesquisas realizadas é possível analisar e verificar

que a empresa tem grandes chances de viabilidade, porque a capital possui um

ambiente demográfico e econômico muito favorável para o crescimento do

empreendimento.

5.4 SÓCIO CULTURAL

Para Chiavenato (2004) as organizações são fortemente influenciadas pela

cultura do povo da região onde encontra-se instalada. Isso ocorre por meio de seus

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

vivem.

Kotler e Armstrong (2004) citam oito características culturais que afetam as

decisões de marketing: a persistência de valores culturais, as mudanças dos valores

culturais secundários, a visão das pessoas sobre si mesmas, a visão das pessoas

sobre os outros, a visão das pessoas sobre as organizações, a visão das pessoas
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sobre a sociedade, a visão das pessoas sobre a natureza e a visão das pessoas

sobre o universo.

Assim entende-se que o ambiente sociocultural, segundo os autores, está

relacionado às percepções e os comportamentos da sociedade.

De acordo com o site Gazeta do Povo a aprovação do curitibano é usada

como termômetro, no lançamento de um produto ou oferta de serviços, ou seja, se

um produto ou serviço ganhou a sua aprovação é provável que seja aceito em

outros mercados do país. O nível de renda, educação, cultura e diversidade da

população local são credenciais que colocam Curitiba como mercado de testes de

novas operações e produtos.

Conforme pesquisa realizada pela IBRAIN, 80% dos consumidores fazem

consultas de preços, e procuram referências da empresa antes do consumo. O perfil

exigente do consumidor foi encontrado em todas as classes sociais. Em ambos os

casos, quanto maior o preço do produto maior a exigência dos consumidores na

qualidade e no atendimento.

Verifica-se que o maior desafio que o Spa Pet Móvel irá enfrentar será a

dificuldade que uma grande parte da população curitibana tem de sair da zona de

conforto, ou seja, de experimentar algo novo e observa-se que a população é

bastante exigente em relação ao produto ou serviço prestado, pois associa preço a

qualidade. No entanto, um ponto positivo é que a cidade de Curitiba é ótima para se

abrir uma empresa desde que a mesma tenha facilidade em aceitar crítica e

opiniões.

5.5 NATURAL E TECNOLÓGICO

O Ambiente Natural está diretamente relacionado ao uso de recursos naturais

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

Kotler (1998) ressalta a importância que os profissionais devem ter em consideração

às ameaças e oportunidades do ambiente natural associadas a quatro tendências do

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

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

proteção ambiental.
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A Spa Pet Shop Móvel pensando no melhor destino dos resíduos como

descarte de água e dejetos após o serviço prestado, utilizará um reservatório de

água onde se possa descartar em um lugar adequado, para evitar possíveis danos

ao meio ambiente.

Quanto ao ambiente tecnológico Kotler et al (2004) destacam que são a força

mais significativa, a qual está em constante mudança e que as novas tecnologias

que surgem, são sinônimos de novos mercados. As organizações devem atentar

para quatro tendências da Área: rapidez das mudanças tecnológicas; orçamentos

elevados para pesquisa e desenvolvimento, concentração em pequenos

aprimoramentos e regulamentação crescente.

Segundo Chiavenato (2004):

A tecnologia provoca profundas influências nas organizações e na
sua maneira de se comportar. As organizações precisam ajustar-se e
adaptar-se às inovações tecnológicas que provêm do ambiente geral
para não perder sua competitividade frente às outras organizações
(CHIAVENATO, 2004).

Atualmente pode-se encontrar no mercado diversas opções de equipamentos

modernos e produto voltado para ramo de Pet Shop, como secadores de alta

pressão mais econômicos, materiais de higiene, acessórios para pets, para melhor

agilidade e qualidade no serviço prestado e também proporcionando ao profissional

maior facilidade no trabalho executado.

5.6 POLÍTICO LEGAL

Segundo Kotler et al (2004) o ambiente político, é constituído por leis,

agências governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias

organizações e indivíduos da sociedade. Eles afirmam que as decisões de marketing

são seriamente afetadas pelo desenvolvimento do ambiente político. A legislação

que regulariza os negócios tem três objetivos: proteger as empresas da concorrência

desleal, proteger os consumidores de práticas de negócios desleais e proteger os

interesses da sociedade.

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

indiretamente as organizações e orientam as próprias condições econômicas e

legais, bem como as auxilia ou impõe restrições ou limites às suas operações.
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A empresa se enquadrará como Microempresa pela Lei complementar n°

123/06, que define os critérios para o enquadramento no SIMPLES. A empresa será

constituída por quatro sócias e todas terão o mesmo número de quotas, a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas

respondem solidariamente pela integralização do capital social. Cada sócia terá uma

responsabilidade de igual importância perante a sociedade constituída. A empresa

terá como endereço fixo a Rua São Bento, 1517 - Hauer em Curitiba – PR, conforme

exigência legal, para entrega de produtos e correspondências.

5.7 GLOBAL

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

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

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

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

da economia interna do país.

5.8 MICROAMBIENTE

De acordo com Kotler et al (1997) o microambiente é composto pelas forças

próximas à empresa que afetam a sua capacidade de servir os clientes.

Chiavenato (2004) afirma que Microambiente é o ambiente de operações da

empresa que extrai suas entradas e no qual deposita suas saídas e por isso é

constituído por: fornecedores, clientes, concorrentes e órgãos reguladores.

Esta análise do microambiente é denomina por Richards (2000) de avaliação

da situação do momento, etapa que consiste em apresentar os pontos fortes e os

fracos da empresa em relação aos principais concorrentes e ao posicionamento de

seus produtos.

5.9 FORNECEDORES

Segundo Chiavenato (2004) “fornecedores são os provedores mais próximos

de todos os tipos de recursos de que uma organização necessita para trabalhar”.
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Toda organização necessita de fornecedores para poder desempenhar suas

funções, cada fornecedor trabalha de forma diferente quanto aos produtos

oferecidos, à negociação, aos tipos de pagamento, ao prazo de entrega e à parceria.

Os fornecedores da Spa Pet Shop Móvel serão variados, pois a empresa

trabalhará com diversas marcas e elas são distribuídas por diferentes empresas.

Os acessórios, como coleiras de cão, laços, roupas, etc. serão distribuídos por

diversas empresas; as compras serão realizadas com as que tiverem as melhores

ofertas.

5.10 CLIENTES

De acordo com o SEBRAE qualquer empreendedor deve procurar se instalar

em uma área onde há necessidade do seu produto a ser comercializado. Muitos

empreendedores se instalam em determinadas áreas sem um pré-estudo,

resultando em um grande número de falências nos primeiros anos - 31% no primeiro

e 60% até o segundo.

Rosa (2007), cita que: Uma empresa é viável quando tem clientes em

quantidade e com poder de compra suficiente para realizar vendas que cubram as

despesas, gerando lucro.

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

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

ou do produto adquirido.

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

tempo uma ferramenta de marketing.

O objetivo do Spa Pet Shop Móvel é ter uma relação de satisfação junto ao

cliente. O Pet Móvel buscará atender os clientes com um alto nível de qualidade,

oferecendo um serviço diferenciado e personalizado, para pessoas que não tem

tempo disponível para levar seus Pets em um lugar fixo.

De acordo com o site Web Animal Alguns animais apresentam diarreias

quando voltam do banho em pet shops fixos. Por melhor que seja o tratamento

oferecido, para esses animais a situação gera estresse capaz de causar-lhes

diarreia. Nesses casos, é aconselhável que o dono acompanhe o animal durante o

banho.
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O Spa Pet Móvel pensando no bem-estar do animal e para ajudar o cão a não

ficar estressado ou com medo, e a passar pela experiência da melhor maneira

possível oferecerá mais comodidade, pois durante o serviço prestado seus donos

estarão observando o animal, e o animal não precisará aguardar seu banho ou tosa

preso em uma gaiola a espera de seus tutores como nos pet shops convencionais,

desta forma, além de minimizar o estresse ainda evitará que a experiência se torne

desagradável.

5.11 CONCORRENTES

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

os recursos de entradas e de saída. Segundo Las Casas (2001), de todas as

variáveis de marketing mencionadas, a concorrência é sem dúvida o principal alvo

das maiores considerações. “A capacidade de superar as demais empresas do

mercado fará com que ela tenha vantagem competitiva e, por conseguinte, atraia

mais consumidores” (LAS CASAS, 2001).

Conhecer o concorrente e verificar de forma analítica o que ele está fazendo

é um dos fatores essenciais para o Spa Pet Móvel.

Em 2017 existem cinco Pets Shops móveis que atuam na região de Curitiba

que são:

QUADRO 1 - CONCORRENTES

CONCORRENTES REGIÕES QUE ATENDEM

Van`sDog Todas as regiões de Curitiba

Clean Pet Móvel Portão e Campo Comprido

CWB Pet Móvel Todas as regiões de Curitiba

Pet Móvel da Pati Não informado

Pet Móvel Lava Cão Portão, Campo Comprido e regiões

próximas.
Fonte: Os autores (2017)

Conforme quadro 1 os cinco concorrentes apresentado tem limitações de

regiões para realização do serviço.
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A Spa Pet Móvel, por questões de logística atenderá as regiões de: Hauer,

Boqueirão, Xaxim e Guabirotuba, assim terá de concorrente direto o CWB Pet Móvel

e o Van`s Dog, visto que os outros não atendem essas regiões.

5.12 MATRIZES SWOT

A sigla SWOT vêm do inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats

que traduzindo significa respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e

ameaças.

Segundo Ferrell e Hartline (2005):

[...]a análise SWOT focaliza fatores internos (forças e fraquezas) e externos
(ameaças e oportunidades) — derivados da análise da situação - que
proporcionam à empresa certas vantagens e desvantagens na satisfação
das necessidades do mercado alvo. Essas forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças devem ser analisadas em relação às necessidades do mercado
e à concorrência. Essa análise ajuda a companhia a determinar o que ela
faz bem e onde precisa melhorar (FERRELL et al, 2005).

Deve ser avaliada cada célula a fim de combinar forças com oportunidades,

converter fraquezas em forças e ameaçassem oportunidades. (FERRELL et al,

2005).

A seguir será demonstrada a SWOT da Spa Pet Shop Móvel.
QUADRO 2 - MATRIZ SWOT

Fatores
Internos

FORÇAS FRANQUEZAS

Equipe apta a exercer a função com
formação profissional;
Recursos tecnológicos ao
desenvolvimento da ação;
Contatos periódicos com clientes
externos através de um banco de
dados;
Relação Pet Móvel com Clientes,
através de utilização de recursos
oferecidos pelo cliente;
O cliente poder acompanhar o serviço
ser executado em sua residência,
demonstrando praticidade e
confiabilidade.
A exclusividade do cliente em, no
momento do serviço, o seu animal de
estimação não entrar em contato com
outros animais, como acontece no Pet
Shops, evitando o contágio de doenças
o desgaste físico dos mesmos

Crise econômica
Novos entrantes
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Fatores
Externo
s

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Demanda de pessoas com animais de
estimação que buscam qualidade e
segurança no momento do banho e tosa
de seus animais.
Procura dos serviços prestados pela
agilidade e praticidade;
Serviço locomotivo que beneficia
pessoas com necessidades especiais,
idosos, e pessoa que não tem tempo
para estar levando seu bichinho de
estimação em um pet, ou mesmo
pessoas que perderam a confiança,
pois em algum momento sentiram que
seu pet estava sendo maltratado.
Divulgação gratuita de carteirinha pode
gerar um retorno em venda de produtos,
não necessariamente em serviço.

Dificuldade da aceitação do novo
método
Concorrência de preço com os
modelos tradicionais.
Dificuldade inicial da empresa em
conquistar mercado.

Fonte: Os autores (2017)

De acordo com o quadro 2, para a Spa Pet Móvel obter sucesso no negócio,

terá que trabalhar com suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de forma

que possam estabelecer um equilíbrio.
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6 A EMPRESA

A empresa Spa Pet Shop Móvel irá atuar no ramo de prestação de serviços,

como um pet shop móvel, o qual atenderá seus clientes a domicílio oferecendo

serviço de banho e tosa, em alguns bairros da região de Curitiba.

6.1 RAZÃO SOCIAL

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

social Spa Pet Shop Móvel Ltda, conforme figura 2 qual terá o nome fantasia Spa

Pet Móvel.
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FIGURA 3 - CONSULTA RAZÃO SOCIAL E MARCA

Fonte: INPI (2017)

6.2 LOGOTIPO

O símbolo escolhido para a logotipo foi o cachorro da raça Yorkshire Terrier,

junto com bolhas que remetem a água e limpeza, ambos sustentados por um carro

que simboliza a pet shop móvel.

FIGURA 4 - LOGOTIPO

Fonte: Os Autores (2017)

6.3 LOCALIZAÇÃO
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A empresa está localizada em Curitiba na rua São Bento, 517 no CEP:
81630-230.

6.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

Tomadas para organizar a ideologia da empresa, a fim de estabelecer quais

os propósitos de seu funcionamento.

6.4.1 Missão

Prover o bem-estar dos nossos clientes, garantindo a comodidade e
praticidade para seus pets.

6.4.2 Visão

Ser referência no setor de Pet Shop móvel na cidade de Curitiba.

6.4.3 Valores

● Amor ao pet;
● Agilidade
● Excelência no service prestado;
● Confiabilidade;
● Ética;
● Satisfação do cliente;
● Pensamento inovador;

6.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL E CONTROLE ACIONÁRIO

A empresa será constituída uma sociedade de responsabilidade Limitada, na

qual será dividida as cotas conforme o quadro abaixo:

TABELA 3 - CONTROLE DOS ACIONÁRIOS

Sócios Capital Integrado % de
Participação Quotas

Cristiane R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00

Elisa R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00

Jessica R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00
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Michelle R$ 50.000,00 28% R$ 50.000,00

Total R$ 200.000,00 100% R$ 200.000,00
Fonte: Os autores (2017)

Todas as decisões da empresa serão tomadas junto ao conselho diretório,

que é composto pelas quatro sócias, que serão responsáveis por todas as decisões

do Spa Pet Shop Móvel. A sócia administrativa é a Michelle Marques de Souza

Mascarenhas, com total 28% das quotas, as demais sócias possuem quotas com

valores iguais, na qual a soma total tem um capital de R$ 200.000,00.

6.6 RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE

A empresa será dirigida pelos próprios sócios conforme quadro abaixo. Para

facilitar a administração do Spa Pet Shop Móvel cada sócia foi adequada de acordo

com sua competência técnica, para contribuir com o melhor desenvolvimento do

negócio.

QUADRO 3 - SÓCIAS DA EMPRESA
SÓCIA CARGO

Cristiane Diretora de Operações

Elisa Diretora de Recursos Humanos

Jessica Diretora de Marketing

Michelle Diretora Financeira
Fonte: Os autores (2017)

A Sócias /Diretoras tem a principal função de alinhar o setor que lhe compete

de forma estratégica com a fim de contribuir para o cumprimento dos objetivos

gerais e a organização da Spa Pet Shop Móvel.

Diretora Financeira: Todas as atividades do setor financeiro serão analisadas,

para o controle, elaborar a política financeira da empresa; contribuir para a definição

de objetivos e metas; previsão orçamentária; desenvolvimento dos programas

financeiros; operações legais e fiscais; avaliar e analisar quais produtos que serão

utilizados; fazer relatórios financeiros e apresentar para as sócias/ diretora as

análises, pagamentos diversos e de tributos.

Diretora de Marketing: Planejar e criar planejamento estratégico de marketing

da Spa Pet Shop Móvel, desenvolver campanhas e criar eventos, elaborar análise
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de pesquisas de mercado, promover canais de divulgação para o serviço oferecido

pela empresa, gerar publicidade e propaganda.

Diretora de operações: Planejar rotas para que não haja atrasos nos

atendimentos, controle e a análise de estoque, controle e atualização de portfólios

de clientes; organizar as atividades programadas, finalizar e fidelizar propostas de

acordos, organizar reuniões, avaliar a Visão, Missão e Valores adotados pela política

geral da empresa, negociação com parceiros.

Diretora de Recursos Humanos: É de responsabilidade registrar em atas o

decorrer das reuniões, responsável pelas contratações, treinamentos necessários,

planejamento de desenvolvimento de franquiados, direitos e deveres dos

integrantes, responsável por indicadores de desempenho e levantamento de

melhorias e análises motivacionais

6.7 COMPLIANCE

Empresas que estão no ramo de prestação de serviços, tem o objetivo de

compreender realmente o que os clientes esperam do serviço oferecido. Agindo de

forma correta a contribuir para a satisfação dos clientes.

Para aplicarmos a técnica de compliance serão utilizadas as redes sociais

para intermediar a empresa e o cliente, buscando dessa forma avaliar o controle nos

processos para evitar riscos.

Em nossa página ficara disponível uma aba de acesso para o cliente mandar

sugestões, reclamações, críticas, denúncias, além de selecionar modo anônimo ou

identificação quanto às respostas.

A cada final de semana a Diretora de recursos Humanos terá acesso a este

feedback, e o repassará às demais sócias para que haja tomadas de decisões a fim

de atender as necessidades dos clientes. O Spa Pet Shop Móvel estará sempre em

constante mudança para melhor atendimento dos clientes.

6.8 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
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Neste item serão apresentados: ramo de atuação, as necessidades a serem

atendidas, público alvo, descrição dos produtos e o plano de responsabilidade social

da empresa.

6.9 RAMO DE ATUAÇÃO

De acordo com o site do IBGE, o Spa Pet Shop Móvel está dentro da seguinte

classe no CNAE:

FIGURA 5 - 9609-2/08 HIGIENE E EMBELAZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Fonte: CNAE (2017)

6.10 NECESSIDADES A SEREM ATENDIDAS

A principal necessidade a ser atendida pela empresa será fornecer serviços

de pet shop a pessoas que não possuem tempo livre para cuidarem de seus animais

de estimação. O Spa Pet Móvel levará até elas serviços de comodidade, qualidade e

segurança.

6.11 PÚBLICO ALVO
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Segundo Kotler et al (2007), o público alvo é qualquer grupo que tenha

interesse real ou potencial que cause impacto na capacidade da empresa de atingir

seus objetivos. O mercado alvo consiste em um grupo de compradores com

necessidades e características comuns, as quais a empresa decide atender

(KOTLER, 2007).

De acordo com o conceito citado, o público alvo do Spa Pet Móvel, será

composto por homens e mulheres residentes em condomínios pertencentes às

classes A, B e C dos bairros: Xaxim, Boqueirão, Hauer e Guabirotuba da Cidade de

Curitiba, que prezam pela segurança e bem estar do seu animal de estimação e

buscam a otimização do tempo, assim como aqueles adeptos a um estilo de vida

que visa a comodidade de poder resolver tudo sem mesmo precisar sair de casa.

6.12 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O Spa Pet Móvel será um pet shop móvel, ou seja, os clientes poderão

encontrar os serviços de pet shop no interior de um automóvel adaptado. O mesmo

levará até elas os serviços de banho e tosa. Serão disponibilizados dois cenários:

durante a semana a empresa atenderá condomínios nos bairros estipulados de

acordo com o cronograma de rotas, e nos finais de semana estará disponível em

feiras, festas e eventos.

7 PLANO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A sustentabilidade e responsabilidade social é um diferencial competitivo

entre as empresas e gera uma boa imagem perante toda a sociedade. Os

procedimentos e o dia a dia do Pet shop Móvel será planejado integralmente

baseado na Resolução SESA 700/2013 da Vigilância Sanitária:

Utilizaremos duchas econômicas/elétricas para economia de agua.

Todos os produtos usados nos pets estão regularizados junto a ANVISA/M.S e

dentro do prazo de validade.
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Aproveitaremos ao Máximo a iluminação natural.

Usaremos mangueira de acionamento fácil e com reservatório com dosadores

de produtos como xampu e condicionador para evitar desperdício.

Utilizaremos xampus com matéria prima natural e orgânica que protegem os

animais e o meio ambiente.

Como nosso segmento é pet shop, vamos priorizar o cuidado com a seleção e

destino de resíduos como fezes, pelos, águas e xampu.

Faremos ações sociais, uma vez a cada 3 meses, que visara atender a

animais carentes em parcerias com ONGS.

A água será descartada através de bombas em bocas de lobo.

A energia para utilização dos equipamentos será proporcionada por meio de

baterias elétricas, que serão acopladas na Van, com duração de 5 a 8 horas que

após descarregamento, terá sua recarga efetuada no escritório da empresa.

Organizaremos nossa logística e horários para economizar combustível.

8 PLANO DE MARKETING

Etzel (2001), coloca que "se você não sabe para onde está indo, qualquer

estrada serve". Este axioma tem como sentido que, todas as organizações precisam

de planejamento e objetivos a serem alcançados para obter sucesso.

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

tendo como consequência disso resultados positivos para organização e para a

sociedade. Segundo Ambrósio (2012), o plano de marketing é um processo de
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coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais tendo como objetivo a

verdadeira satisfação do consumidor.

Neste capítulo será desenvolvido o planejamento teórico de marketing da Spa

Pet Shop Móvel, de forma a apresentar as análises ambientais e econômicas do

cenário atual e assim formular uma estratégia a ser aplicada.

8.1 MATRIZES DE MARKETING

Para conquistar o consumidor e atender as necessidades dos clientes serão

utilizados como auxílio as matrizes: AIDA, sazonalidade e publicação digital.

8.2 AIDA

De acordo com Kotler (1999), a abordagem AIDA visa obter a atenção do

cliente potencial, criar interesse, desenvolver seu desejo e levá-lo à ação, esse

cuidado deve ser permanente.
FIGURA 6 - AIDA

FONTE: Autores (2017)

8.3 SAZONALIDADE

Sazonalidade no meio empresarial quer expressar que a demanda não é

constante, ela sofre variações durante o ano. Um exemplo clássico é a venda de

sorvetes em uma região com as quatro estações bem definidas, pois venderá muito

no final da primavera, verão e início de outono e no inverno as vendas serão muito

baixas.
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De acordo com a veterinária Graziela Ramos durante o Verão os pets sofrem

perdas de pelo e recomenda-se banho e tosa para controlar a queda. Durante a

primavera recomenda-se a administração mensal de produtos de ampla cobertura

para pulga, a carraça, o piolho, moscas e os mosquitos. Já no período do Outono os

animais sofrem com surgimento de fungos e recomenda-se higienização do pet. Por

fim, durante o Inverno os pets são propícios a parasitas como as pulgas sendo

recomendada a hidratação do pelo do animal.

Pensando nisso a Spa Pet Shop Móvel elaborou um calendário de promoções

para suporte destes picos de sazonalidade durante as estações do ano

FIGURA 7 - CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES

FONTE: Autores (2017)

8.4 PUBLICAÇÃO DIGITAL

Para gerenciar a página do Facebook do Spa Pet Móvel foi elaborado um

cronograma de publicação de conteúdos relevantes para atrair novos clientes, o

Facebook possibilita o agendamento de posts semanalmente.
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FIGURA 8 - CRONOGRAMA DE PUBLICAÇÃO DIGITAL

Cronograma Publicação Digital

 SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
MANHÃ        

TARDE        

NOITE        

C - Conteúdo relacionado a animais de estimação
P - Publicação Promoções    

D - Marketing     
FONTE: Autores (2017)

8.5 ESTRATÉGIAS DE MARKETING

O marketing evoluiu e as estratégias modernas devem evoluir de acordo com

as mudanças no comportamento antes da compra.

A estratégia de marketing sugere como a empresa Spa Pet Shop Móvel

utilizará suas forças, aproveitará suas oportunidades e minimizará, sempre que

possível, os impactos de suas fraquezas e ameaças, orientada pelas necessidades

do mercado que atua. O comportamento de compra do consumidor na internet

decorre de grandes mudanças devido ao seu poder de escolha aumentado e pela

dificuldade de manter a fidelidade do cliente nesse canal, para atrair e reter clientes,

por meio da internet, o marketing vê-se movido a buscar formas de comunicação

com o consumidor nos canais digitais.

Problema: Tornar a empresa Spa Pet Shop Móvel conhecida por proporcionar o

atendimento móvel com segurança e flexibilidade ao cliente e ao seu pet, prezando

pela qualidade do serviço na região de Curitiba /PR.

Estratégias: Elaboração de composto de marketing, cujo objetivo é de divulgar,

agregar valor e posicionar a empresa, através das múltiplas ferramentas do

marketing digital.

Objetivos:
●. Promover a empresa na internet com postagens nas redes sociais como

Facebook, Instagram.



71

FIGURA 9 – PROMOÇÃO DA EMPRESA NAS REDES SOCIAIS

FONTE: Os autores (2017)

● Criação de um site para captação de contatos para ações promocionais;
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FIGURA 10 - CRIAÇÃO DE SITE

FONTE: Os autores (2017)
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● Participação em eventos relacionados a animais de estimação, como

workshops de pet shop, feiras de produtos/serviços, encontro de animais nos

parques de Curitiba.

FIGURA 11 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

FONTE: Spa Pet Móvel (2017)

8.6 MIX DE MARKETING

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

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

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

A seguir será apresentado como o Spa Pet Shop Móvel irá se comportar em

cada ferramenta do Mix de Marketing.
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8.7 PRODUTO/SERVIÇO

O Produto oferecido pelo Spa Pet Shop Móvel será na forma de prestação de

serviço de um pet shop móvel, tendo como propósito a diferenciação do serviço

móvel, agregando valor por meio do atendimento, segurança, comodidade e

qualidade do serviço prestado. O serviço será realizado da seguinte forma: após a

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

executado o procedimento solicitado.

Segundo Las Casas (1999), Qualidade em Serviços é a capacidade que uma

experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver

um problema ou fornecer benefícios a alguém. Em outras palavras, serviço com

qualidade é aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação.

8.8 PONTO DE VENDA (DISTRIBUIÇÃO) 

A venda dos serviços do Spa Pet Shop Móvel será realizada por meio de

telefone, aplicativos (WhatsApp) e redes sociais. Por se tratar de serviço móvel, não

contará com uma loja física, apenas um local como base na casa de um dos sócios,

onde será deixado o veículo e estoque dos produtos utilizados.

FIGURA 12 - VENDA POR APLICATIVOS
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FONTE: Os autores (2017)
 8.9 PREVISÃO DE VENDAS  

Tendo em vista que 1 pet de porte pequeno/médio leva em torno de 40 min

até 1h30min para que seja higienizado e tosado, a previsão de vendas e

atendimento diário é de 6 pets. 

 

8.10 PREÇO 

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

9,00 em produtos para banho em 1 animal dependendo do seu porte. Por trabalhar

com produtos especializados e serviço diferenciado, o preço a ser praticado fica

definido um pouco acima do que as pesquisas quantitativas indicaram que os

clientes estão dispostos a pagar, porém com a qualidade do serviço em junção com

o marketing poderá haver sucesso no que se diz respeito na questão do

preço. Os preços dos serviços estão discriminados conforme tabela abaixo. 

TABELA 4 - PREÇOS

PREÇOS
 

PEQUENO BANHO&TOSA PELO CURTO R$ 60,00
PEQUENO BANHO&TOSA PELO MÉDIO R$ 65,00
PEQUENO BANHO&TOSA PELO LONGO R$ 68,00
MÉDIO BANHO&TOSA PELO CURTO R$ 70,00
MÉDIO BANHO&TOSA PELO MÉDIO R$ 75,00
MÉDIO BANHO&TOSA PELO LONGO R$ 78,00
GRANDE BANHO&TOSA PELO CURTO R$ 90,00
GRANDE BANHO&TOSA PELO MÉDIO R$ 95,00
GRANDE BANHO&TOSA PELO LONGO R$ 98,00
BANHO&TOSA NA TESOURA E TRIMING G R$ 120,00
BANHO COM ADICIONAL DE ANTIPULGA R$ 15,00
ADICIONAL DE PENTEADOS R$ 20,00
TOSA HIGIÊNICA R$ 45,00
HIDRADAÇÃO R$ 30,00

FONTE: Spa Pet Móvel (2017)
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9 PLANO OPERACIONAL

Aqui será observada toda a estrutura operacional e organizacional do Spa Pet

Móvel. Por meio deste plano serão definidos os pontos em que a Van ficará

estacionada e os dias a serem trabalhados, além da observação das normas

estabelecidas pelo Conselho Federal De Medicina Veterinária referente à cuidados

com os animais de estimação. O atendimento será nos bairros Boqueirão, Xaxim,

Hauer e Guabirotuba. Segundo dados obtidos na Prefeitura de Curitiba, neste roteiro

serão atendidos todos os condomínios residenciais conforme se observa no mapa

abaixo:
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MAPA 1 – PONTOS DE ATENDIMENTO DA VAN

FONTE: Autores (2017)

O Spa Pet Móvel tem as rotas todas definidas e planejadas, com extrema

comodidade, tanto para o cliente, quanto ao motorista. Tais fatores são de suma

importância, pois ter uma rota planejada e estruturada elimina gastos com

combustível e tempo de deslocamento para o serviço solicitado.

TABELA 5 - CRONOGRAMA DE SERVIÇOS
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FONTE: Spa Pet Móvel (2017)

A Spa Pet Móvel tem como ponto inicial de sua rota o escrito da empresa

localizado no bairro Hauer. Para melhor logística dos condomínios que serão

atendidos foi elaborado uma tabela demonstrada abaixo.

9.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Segundo Daft (2005), Estrutura Organizacional é a estrutura na qual a

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

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

indivíduos e departamentos.

9.2 INFRAESTRUTURA

Por tratar-se de serviço móvel, o Spa Pet Móvel contará com um veículo como

parte principal de sua infraestrutura. Em função da necessidade de manter estoque
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dos produtos utilizados, e recebimento de correspondências, será utilizado a casa de

um dos sócios como escritório, e garagem para o veículo. O veículo será adaptado

de acordo com as especificações abaixo:

Compartimento Interno: Revestimento interno do veículo com a instalação de

isolante termo acústico a base de fibra de vidro de baixa densidade, aglutinada com

resina fenólica de forjado térmico apresentado em rolos na cor rosa sem

recobrimento. Máxima eficiência térmica, máxima eficiência acústica, resistência a

vibração, não favorece a corrosão, produto inorgânico e inodoro; Revestimento do

teto em compensado de 06 mm revestido em placa de fibra branca brilhante de 02

mm de espessura; Revestimento das laterais direita e esquerda em compensado de

06 mm revestidas em placa de fibra branca brilhante de 02 mm de espessura;

Revestimento das portas traseiras e lateral em compensado de 06 mm e revestida

em placa de fibra branca brilhante de 02 mm de espessura; Revestimento do piso

em compensado naval de 15 mm revestido com piso LG Bright de 1,5mm de

espessura; Revestimento da divisória dianteira, atrás da cabine do motorista em

compensado de 15 mm de espessura com acabamento em placa de fibra branca

brilhante de 02 mm de espessura; Revestimento da divisória traseira, entre casa de

máquinas e salão em compensado de 15 mm de espessura com acabamento em

placa de fibra branca brilhante de 02 mm de espessura.

Mobiliários: Confecção e instalação de 01 (um) conjunto de armários em fiber

glass moldado contendo portas instaladas com dobradiças de pressão e gavetas

com corrediças telescópicas tipo balcão com tampo em fibra e manta emborrachada

antiderrapante e armário tipo torre expositora, que será instalado na lateral esquerda

inferior de veículo; Confecção e instalação de 01 (um) armário superior moldado em

compensado de 15mm com acabamento interno em fórmica branca e externo em

fórmica colorida, portas de acrílico, que será instalado junto a divisória traseira do

veículo; Confecção e instalação de 01 (um) armário superior moldado em

compensado de 15mm com acabamento interno em fórmica branca e externo em

fórmica colorida, com portas de acrílico, que será instalado junto a divisória dianteira

do veículo;

Sistema Elétrico: Todo sistema elétrico do veículo, possui A.R.T (Engenharia

Elétrica), neste projeto será utilizado conduteis, fios e cabos antichama, relês

térmicos e disjuntores de proteção para uma maior segurança do sistema elétrico e

equipamentos do veículo; Todo sistema elétrico do veículo será utilizado conduites,
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fios e cabos antichama, relês térmicos e disjuntores de proteção para uma maior

segurança do sistema elétrico e equipamentos do veículo; Fornecimento e

instalação de 06 (seis) luminárias de led de baixo consumo e maior durabilidade,

instaladas no teto do veículo, posicionadas de acordo a fornecer uma maior

iluminação dentro do veículo, com interruptor individual; Fornecimento e instalação

de 04 (quatro) tomadas, distribuídas no veículo; Fornecimento e instalação de 01

(um) conjunto de tomadas stek com extensão de 20 (vinte) metros para captação

externa de energia; Fornecimento e instalação de 01 (um) painel de comando com

luzes indicadoras, relês, disjuntores térmicos e botões individuais para todo o

sistema elétrico do veículo.

Sistema Hidráulico: Fornecimento e instalação de 02 (dois) reservatórios de

água, sendo 01 de 210 ou 300 litros para água limpa e 01 (um) reservatório de 100

litros para água suja; Fornecimento e instalação de 01 (um) ducha elétrica para pet

shop (220V); Fornecimento e instalação de 01 (um) bomba pressurizadora;

Fornecimento e instalação de 01 (um) banheira de fibra para pet shop; Fornecimento

e instalação de 01 (um) mesa de fibra com calha e drenos para escoamento de água

e encaixe para banheira de fibra; Fornecimento e instalação de todo sistema

hidráulico, com conexões, tubos, mangueiras e registros.

Acabamento Geral: Fornecimento e instalação de 01 (um) Grupo gerador de

energia monofásico de 6,5 Kva a diesel; Fornecimento e instalação de 01 (um)

Soprador; Fornecimento e Instalação de 01 (um) secador; Fornecimento e Instalação

de 01 (uma) Janela com vidros corrediços e basculantes; Fornecimento e Instalação

de 01 (uma) Grade de proteção da janela; Fornecimento e Instalação de 01 (uma)

Moldura de fibra para acabamento de janela. Em todos os cantos internos do veículo

e dos móveis será aplicado adesivo selante a base de poliuretano (sikaflex), com a

finalidade de isolar e impermeabilizar os armários e equipamentos do veículo; Todas

as portas e gavetas serão instaladas trinco Push Look, para segurança dos usuários

e não abertura do veículo em movimento; Todas as portas e gavetas serão

instaladas com corrediças telescópicas e dobradiças de pressão para um melhor

funcionamento e maior durabilidade do mobiliário; Todo o mobiliário será

confeccionado com cantos arredondados de forma a diminuir o risco de acidentes

em caso de impactos;

De acordo com o Conselho Federal De Medicina Veterinária (CFMV), o Spa

Pet Móvel seguirá todas as normas estabelecidas abaixo:
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Art. 5º O responsável técnico deve assegurar que as instalações e locais de

manutenção dos animais:

I - Proporcionem um ambiente livre de excesso de barulho, com luminosidade

adequada, livre de poluição e protegido contra intempéries ou situações que causem

estresse aos animais;

II - Garantam conforto, segurança, higiene e ambiente saudável;

III - Possuam proteção contra a corrente de ar excessiva e mantenham temperatura

e umidade adequadas;

IV - Sejam seguras, minimizando o risco de acidentes e incidentes e de fuga;

V - Possuam plano de evacuação rápida do ambiente em caso de emergência,

seguindo normas específicas;

VI - Permitam fácil acesso à água e alimentos e sejam de fácil higienização;

VII - Permitam a alocação dos animais por idade, sexo, espécie, temperamento e

necessidades;

VIII - Possuam espaço suficiente para os animais se movimentarem, de acordo com

as suas necessidades;

IX - Sejam providas de enriquecimento ambiental efetivo de acordo com a espécie

alojada.

Art. 7º Com relação aos animais submetidos a procedimentos de higiene e

estética, o responsável técnico pelo serviço deve:

I - Supervisionar a elaboração de manual de boas práticas que contemple as

necessidades básicas das espécies em questão e de instrumento de registro e

acompanhamento das atividades desenvolvidas, observadas as exigências contidas

nos manuais de responsabilidade técnica dos respectivos CRMVs.

10 PLANO DE QUALIDADE

Servir bem a todo e qualquer cliente tem se transformado numa constante

guerra pelo crescimento e permanência no mercado, fazendo com que as

organizações contemporâneas se empenhem cada vez mais nisso.
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Sabendo que um dos maiores desafios para a realização de bons negócios é

a procura de um bom relacionamento com o cliente, o que se estabelece é

exclusivamente com base em uma gama de bons serviços prestados ao mesmo

(COBRA, 1993).

De acordo com MARTINS (2003), existem diferentes definições de qualidade,

conforme citado abaixo:

Definição focada no produto: a qualidade é constituída de variáveis e atributos que

podem ser medidos e controlados;

Definição focada do usuário: referente à qualidade e à adequação ao uso;

Definição focada na fabricação: está baseada no conceito de que qualidade, a

adequação às normas e especificações;

Definição focada no valor para o consumidor: a qualidade é uma questão de o

produto ser adequado com relação ao uso e ao preço.

No Spa pet shop móvel a definição é focada no produto no qual teremos as

melhores marcas conhecidas no mercado pet, pois se o serviço/produto realiza

aquilo que se espera, ele tem qualidade.

Um bom atendimento ao cliente sempre gera fidelização e ampliação de

futuros clientes, investiremos em treinamentos de funcionários, para estabelecer

padrões, garantindo assim a qualidade dos serviços.

O primeiro contato é muito importante, pois é onde o consumidor terá a

impressão pessoal referente ao serviço prestado e isso definirá a fidelização do

cliente.

Utilizaremos na estrutura da van equipamentos de qualidade e sempre

conservados, mantendo os equipamentos em excelente estado de limpeza.

Teremos um banco de dados, onde o cliente preencherá um cadastro sobre

seu animal de estimação. Essas informações são significativas para personalizar o

atendimento e oferecer condições únicas para cada frequentador.

O banco de dados nos possibilitará informar ao cliente qual foi o último banho

ou tosa que seu pet realizou. As promoções personalizadas para cada cliente como

dia do aniversário de seu pet serão encaminhadas no e-mail do cliente e no

aplicativo do WhatsApp.
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11 PLANO FINANCEIRO

Os recursos necessários para o início do funcionamento das operações da

organização serão determinados nessa etapa. O investimento total é composto

pelos investimentos fixos, capital de giro e investimentos pré-operacionais.
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11.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS

Nos investimentos fixos devem ser colocados todos os recursos necessários

para a abertura da empresa. Na tabela a seguir apresenta-se o investimento fixo

necessário.

TABELA 6 - VEÍCULO

Item Descrição Quantidade Valor. Uni Total R$
1 Fiat Ducato 1.4 Flex – 2011 1 49.000 49.000,00

Subtotal A TOTAL 49.000,00
FONTE: Os autores (2017)

TABELA 7 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Item Descrição Quantidade Valor. Uni Total R$
1 Adaptação do veiculo 1 39.000 39.000,00
1 Gerador 1 8.000 8.000,00
1 Soprador 1 5.000 5.000,00
1 Secador 1 5.000 5.000,00
1 Computador 1 4.000 4.000,00
1 Máquina de cartão 1 90,00 90,00
1 Uniformes 8 30.00 240,00

Subtotal B TOTAL 61.330,00
FONTE: Os autores (2017)

TABELA 8 - DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Total R$
1 Despesas diversas abertura da

empresa
1 2.000,00 2.000,00

Subtotal C TOTAL 2.000,00

FONTE: Os autores (2017)

TABELA 9 - COMPRAS (ESTOQUE INICIAL)

Item Descrição Quantidade Valor. Uni Total R$
1 Estoque inicial 1 12.000,00 12.000,00

Subtotal D TOTAL 12.000,00
FONTE: Os autores (2017)

TABELA 10 - TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

SUBTOTAL (A) + (B) + (C) + (D) R$ 124.330,00
FONTE: Os autores (2017)

O investimento fixo envolve a aquisição de um veículo, necessitando de um

gasto de R$ 49.000,00; Compra de equipamentos de informática, adaptação do

veículo e aquisição de uniforme para a equipe, investimento de R$ 61.330,00 que é
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referente a todo mobiliário e equipamentos necessários para a prestação deste

serviço, totalizando R$ 124.330,00 de investimento total.

11.2 CAPITAL DE GIRO

O capital de giro inicial são os gastos operacionais necessários para iniciar as

atividades da empresa, os quais, posteriormente, espera-se que sejam cobertos

pelas receitas.

11.3 PROJEÇÃO DE RECEITAS

As receitas do Spa Pet Shop serão provenientes da venda de serviços e

produtos, a projeção de vendas apresentada no quadro acima, obtém como base as

vendas realizadas pelos concorrentes.

TABELA 11 – PREVISÃO DE FATURAMENTO

Serviço Valores R$ Quantidade Mensal Faturamento
Banho 60,00 132 7.920,00

Tosa 45,00 125 5.625,00
Hidratação 30,00 70 2.100,00
Acessórios 16,00 44 704,00

TOTAL 16.350,00
FONTE: Os autores (2017)

Na tabela 11, as quantidades mensais se equivalem a quantos animais serão

atendidos mensalmente, no caso do banho, a qual equivale a um total de 328 dias,

ou seja, uma média de 6 animais ao dia, considerando que a capacidade máxima de

atendimento é de 9 banhos/dia. Na coluna dos valores, foi considerado animal de

pequeno porte, visto que os valores sofrem alteração conforme porte do animal. O

total do faturamento é o valor adquirido com esta projeção de vendas, sem

deduções.

11.4 CUSTOS

A tabela 11 transcreve todos os custos obtidos com mão de obra,

considerando que serão quatro sócias responsáveis pelo atendimento e demais
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serviços do empreendimento, totalizando um custo mensal de R$ 7.338,64 incluindo

a divisão de lucros. A tabela 12 descreve os custos operacionais fixos.

TABELA 12 - CUSTOS OPERACIONAIS FIXOS

Descrição Valor R$
Simples Nacional 1.338,64
Divisão de lucros 5.000,00

Água, luz e telefone 500,00
Internet 100,00

Contador 150,00
Material de escritório 200,00
Despesas com veiculo 300,00

Depreciação mensal 400,00
Despesas com marketing 500,00

Seguro 400,00
TOTAL 8.888,64

Fonte: Os autores (2017)

Os custos fixos operacionais são aqueles que existirão independentemente da

quantidade de produtos/serviços realizados, são valores que não sofrem alteração

com a variação da quantidade. Na tabela 12 se apresenta os itens que possuem

custo fixo necessário para a realização da prestação dos serviços e venda dos

produtos, totalizando um custo de R$ 9.888,64 mensais, incluindo valores de divisão

de lucros, seguro, depreciação, entre outros custos fixos. A tabela 13 apresenta os

custos variáveis dos serviços.

TABELA 13 - CUSTOS VARIÁVEIS DOS SERVIÇOS

Item Custo variável unitário Unidades Custo total
Banho 9,00 132 1.188,00

Tosa 3,00 125 375,00
Hidratação 4,00 70 280,00
Acessórios 5,00 44 220,00

TOTAL 2.063,00
Fonte: Os autores (2017)

Os custos variáveis de serviços compreendem a soma de fatores variáveis de

produção, são os custos que sofrem alteração conforme a quantidade de

produto/serviço realizados, ou seja, quanto maior o número de serviços prestados

maior será o custo variável. O custo variável dos produtos/serviços, na tabela 13 foi

estipulado, obtendo como base o valor de aquisição dos produtos necessários para

a realização dos serviços, chegando ao custo total com base na projeção de venda,

a qual está descrita na tabela 10.
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11.5 RESULTADOS

Os resultados representam a diferença entre os custos e as receitas obtidas

por um determinado período. Do resultado obtido, deduz-se os custos dos produtos

vendidos e dos serviços prestados, juntamente com o abatimento dos impostos.

Segue a tabela abaixo demonstrando o resultado obtido no período de um mês.

TABELA 14 - RESULTADOS OBTIDOS

Mês 1 Custo fixo Custo variável Faturamento Deduções Resultado

Total R$ 7.550,00 R$ 2.063,00 R$ 16.350,00 R$ 1.338,64 R$ 5.398,36

FONTE: Os autores (2017)

A tabela acima apresenta o resultado obtido após as deduções de impostos e

custos fixo e variável, de cada produto/serviço, apresentando um resultado mensal

de R$ 5.398,36

10.6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO (DRE)

FONTE: Os autores (2017)

A tabela 15 apresenta a DRE do Spa Pet Móvel, obtendo como base um

período de avaliação de um mês, apresentando lucro líquido no final do exercício de

R$ 5.398,36.
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11.7 FLUXO DE CAIXA

Para realizar o fluxo de caixa do Spa Pet Móvel procurou-se prever uma visão

“pessimista” em relação aos resultados, pois como ainda estamos na fase de

implantação considerou-se o suficiente para assegurar o equilíbrio entre as receitas

e despesas.
TABELA 16 - FLUXO DE CAIXA MENSAL PREVISTO

FONTE: Os autores (2017)

11.8 BALANÇO PATRIMONIAL

As contas do ativo do balanço patrimonial do empreendimento são compostas

pelos créditos diversos e caixa. Já o passivo é composto do passivo circulante e

patrimônio líquido, conforme a tabela abaixo (TABELA 17):

TABELA 17 - CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
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FONTE: Os autores (2017)

11.9 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Para a análise de viabilidade do Spa Pet Móvel serão apresentados a seguir a

TIR, Payback, VLP e Ponto de equilíbrio.

10.10 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) E VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

A taxa interna de retorno serve para igualar o valor do investimento ao retorno

futuro e fluxo de recebimentos. O VPL é um índice auxiliador na análise da

viabilidade de um investimento que determina o valor presente de pagamentos

futuros descontados a uma taxa de juros definida, menos o custo do investimento

inicial.

Para que o projeto seja aceitável, o valor da TIR deve ser superior ao custo de

capital, ou seja, maior que a Taxa Mínima de Atratividade que neste caso é 15%.

A tabela a seguir demonstra o cálculo da TIR e do VPL da empresa.

TABELA 18 - TIR E VPL DA EMPRESA

Ano Spa Pet Shop

0 R$     (200.000,00)

1 R$         64.780,32

2 R$         64.780,32

3 R$         64.780,32

4 R$         64.780,32

5 R$         64.780,32

i 15,00%

TIR 18,57% Aprovado

VPL R$         17.153,68 Aprovado

FONTE: Os autores (2017)

Após a realização do cálculo da TIR obteve-se uma taxa de 18,57% e um VPL

positivo de R$ 17.153,68.

Portanto, percebemos que as atividades econômicas a serem desenvolvidas

no novo empreendimento remuneram o custo do capital bem como, oferecem

margem satisfatória a realização das atividades.
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11.11 PAYBACK

O payback é um dos métodos de avaliação de investimentos mais utilizados,

devido à sua simplicidade. É obtido através do quociente entre o investimento inicial

e o lucro líquido.

TABELA 19 - PAYBACK

R$                   200.000,00

1 R$ 135.219,68

2 R$   70.439,36

3 R$  5.659,04

4 R$ (59.121,28)

Fonte: Os autores (2017)

A tabela 19 apresenta o payback do empreendimento, observa-se que o

retorno do investimento ocorre no quarto ano.

11.12 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A margem de contribuição total é calculada através da diferença entre a

receita bruta total e os custos variáveis totais, conforme demonstra a tabela 20.

TABELA 20 - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Fonte: Os autores (2017)

A partir do cálculo acima se tem que a Margem de Contribuição Unitária dos

serviços. Isso quer dizer que o empreendimento terá esses valores em cada produto

para cobrir as despesas fixas, impostos e gerar lucro.

11.13 PONTO DE EQUILIBRIO
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Para o cálculo do ponto de equilíbrio, são levados em consideração os custos

fixos. Devido ao fato de o projeto prever apenas despesas, este índice não se aplica.

O ponto de equilíbrio foi calculado seguindo o modelo oferecido pelo SEBRAE.

TABELA 21 - PONTO DE EQUILÍBRIO OPERACIONAL (PEO)

Fonte: Os autores (2017)

O ponto de equilíbrio do empreendimento é composto de 18 serviços de

banho, 22 serviços de tosa, 19 serviços de hidratação e 22 acessórios. Acima desta

quantidade de serviços prestados, o empreendimento se encontra na zona de

lucratividade, e abaixo desta quantidade na zona de prejuízo.

12 CONCLUSÃO

Conclui-se que é viável o objeto de estudo do presente projeto, cujo objetivo

era elaborar um plano de negócios e analisar a viabilidade econômica para abertura

de um empreendimento referente à prestação de serviços no segmento de pet shop

móvel, que atenderia condomínios residências no município de Curitiba/PR.
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A pesquisa de campo abordada no projeto mostrou que as pessoas estão

dispostas a contratar os serviços de um pet shop móvel, comprovando o fato de que

os clientes têm interesse em investir em seu animal de estimação.

O atendimento em condomínios apresenta rotas semanais com extrema

comodidade, tanto para o cliente, quanto para o empreendimento, realçando a

viabilidade mercadológica do empreendimento, pois ter uma rota planejada e

estruturada elimina gastos e amplia a capacidade de atendimento diário dos serviços

prestados.

O plano de negócio possui como principal objetivo a avaliação da viabilidade

econômica, considerando que o investimento inicial para a implantação do

investimento é de R$ 200.000,00 e seu retorno se dá no quarto ano como mostrado

no cálculo do payback.

Com base na projeção de venda mensal, obteve-se na DRE um lucro líquido

de R$ 5.398,36. Ao término de um ano alcançará um lucro de R$ 64.780,32,

considerando uma margem satisfatório para abertura do empreendimento. Para

atingir a zona de lucratividade e segurança do empreendimento o ponto de equilíbrio

se mostrou favorável minimizando a possibilidade de prejuízo do Spa Pet Móvel.

De acordo com a análise elaborada no estudo, conclui-se que o

empreendimento gera resultados positivos e proporciona retornos atrativos aos

investidores. Portanto, a presente análise determina viável a implantação do Spa Pet

Shop Móvel, atendendo assim os objetivos geral e específicos estabelecidos no

início deste projeto.
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO

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

01 - Possui animal de estimação?

(  ) Sim (  ) Não

02 - Qual seu gênero?

(  ) Masculino (  ) Feminino

03 - Qual bairro você mora?

(  ) Boqueirão (  ) Guabirotuba
(  ) Hauer (  ) Outros
(  ) Xaxim

04 - Quantos animais possuem?

(  )  1 (  )  3
(  )  2 (  ) 4 ou mais

05 - Se você tem apenas um animal, qual o porte?

(  ) Pequeno
(  ) Médio
(  ) Grande
(  ) Possuo mais de um animal

06 - Qual a freqüência que higieniza seu cachorro em um Pet Shop
convencional por mês?

(  ) 1 (  ) 3
(  ) 2 (  ) 4 ou mais

07 - Quais os tipos de serviços que utiliza?

(  ) Banho (   ) Banho e tosa
(  ) Acessório (   ) Alimentos
(  ) Roupas

08 - Qual o gasto mensal com seu animal?

(  )  R$ 0 a  R$ 200,00
(  )  R$ 200,00 a  R$ 400,00
(  ) R$ 400,00 a  R$ 800,00



(  ) R$ 1.000,00 ou mais

09 - Sabendo que o Pet shop convencional presta serviços de leva e trás,
contrataria um pet móvel para atendimento personalizado no conforto de seu
lar podendo acompanhar o tratamento do animal no serviço prestado?

(  ) Sim
(  ) Não

10 - Estaria disposto há pagar R$ 20,00 a mais para contratar um pet móvel
para atendimento personalizado de seu animal?

(  ) Sim
(  ) Não

11 - Gostaria de contratar pacotes promocionais mensais de serviços/produtos
entregues em sua casa para seu pet?

(  ) Sim
(  ) Não

12 - Se sua resposta foi sim, qual o tipo de pacotes gostaria?

(  )  Banho mensal
(  )  Tosa Mensal
(  )  Entregas de alimentos mensal
(  )  Pacote personalizado (banho, tosa, entrega de alimentos, etc...)
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APÊNDICE B - CONTRATO SOCIAL

SPA PET SHOP MÓVEL LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

 
1. CRISTIANE SAGANSKI, brasileira, natural de Curitiba, estado do Paraná nascida
14/02/1984, maior, assistente administrativo, divorciada, inscrita no CPF/MF sob nº
042.271.139-03, portadora da cédula de identidade nº 8.107.605- 7, emitida pela
Secretaria de Segurança Pública – Instituto de Identificação do Estado do Paraná,
residente e domiciliando à Rua Antônio Coelho Santos, nº 37- Bairro Boqueirão –
CEP 81750-140, na cidade de Curitiba, estado do Paraná e;

2. ELISA MATT, brasileira, natural de Curitiba, estado do Paraná nascida
23/09/1997, maior, bancaria, solteira, inscrita no CPF/MF sob nº 074.549.209-69,
portadora da cédula de identidade nº 9.347.685- 9, emitida pela Secretaria de
Segurança Pública – Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e
domiciliando à Rua Cidade da Palmas, nº 326- Bairro Sitio Cercado – CEP
81920-380, na cidade de Curitiba, estado do Paraná e;

3. JESSICA EVELIN DA COSTA RAYMUNDI, brasileira, natural de Foz do Iguaçu,
estado do Paraná nascida 20/10/1992, maior, assistente administrativo casada,
inscrita no CPF/MF sob nº 087.771.659-50, portadora da cédula de identidade nº
12.673.165-5, emitida pela Secretaria de Segurança Pública – Instituto de
Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliando à Rua Padre Antônio
Darius, nº 100 – bloco 09 apartamentos 401- Bairro Iná – CEP 83.065-050, na
cidade de São Jose dos Pinhais, estado do Paraná e;

4. MICHELLE MARQUES DE SOUZA MASCARENHAS, brasileira, natural de Foz
do Iguaçu, estado do Paraná nascida 20/10/1992, maior, comerciante, casada,
inscrita no CPF/MF sob nº 040.659.659-00, portadora da cédula de identidade nº
7.323.684-3, emitida pela Secretaria de Segurança Pública – Instituto de
Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliando à Rua São Bento, nº
1517 - Bairro Iná – CEP 81.630-230, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

Clausula Primeira: A sociedade girara sob o nome da empresa Spa Pet Móvel.
E terá sede á Rua São Bento, nº1517, no Bairro Hauer, CEP 81.630-230, na cidade
de Curitiba, estado do Paraná.

Clausula Segunda: O Objetivo da sociedade será: atendimento à domicílio de
serviços de banho e tosa.

Clausula Terceira: A sociedade iniciara suas atividades em 10/01/2018.
E se prazo de duração e indeterminado.

Clausula Quarta: O capital social será de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais),
divididos em quatro quotas de valor nominal, sendo com valores diferentes para
cada sócio, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:



Sócios Capital Integrado % de Participação Quotas

Cristiane
Saganski R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00

Elisa Matt R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00

Jessica Costa R$ 48.000,00 24% R$ 50.000,00
Michelle

Mascarenhas R$ 50.000,00 28% R$ 50.000,00

Total R$ 200.000,00 100% R$ 200.000,00

Clausula Quinta: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direto de preferencia para a sua aquisição se postas
á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

Clausula Sétima: A administração da sociedade caberá a Michelle Marques de
Souza Mascarenhas autorizada ao uso empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorizações do outro sócio.

Clausula Oitava: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo á
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado, nas
econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.

Clausula Nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

Clausula Decima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alterações contratuais assinada por todos os sócios.

Clausula Decima Primeira: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de “divisão de lucros”, observadas as disposições.

Clausula Decima Segunda: Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesses desta ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Decima Terceira: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que
não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar,
de prevaricações, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e defesas da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Decima Quarta: Fica eleito o foro de Curitiba, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, juntos e contratados, datam, lavam e assinam o presente
instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba PR, 21 de Novembro de 2017.

___________________________________________
CRISTIANE SAGANSKI

____________________________________________
ELISA MATT

_____________________________________________
JESSICA EVELIN DA COSTA RAYMUNDI

_____________________________________________
MICHELLE MARQUES DE SOUZA MASCARENHAS


