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RESUMO 

A presente monografia apresenta um estudo de caso aplicado: Plano de Negócio da abertura da 

empresa FairMaps, porem para a realização do mesmo contamos com um breve referencial 

teórico sobre Empreendedorismo, Plano de Negócios e Desenvolvimento de Aplicativos, para 

assim poder embasar o leitor no mundo das Startups e do novo empreendedorismo, cada vez 

mais inovador e dinâmico e com base em tecnologia. Após a análise da bibliografia se apresenta 

o Plano de Negócio da empresa FairMaps, que é composto pela análise de marketing e

financeira. 

A ideia do aplicativo surgiu durante a participação na feira comercial AB Casa, onde trabalhei 

como representante de vendas, durante a feira pude observar que os visitantes possuem muita 

dificuldade em se localizar com o mapa físico e os corredores, além de não possuir nenhuma 

praticidade, já que é grande e as anotações devem ser feitas a caneta, a partir dessa necessidade 

foi observada uma oportunidade de negócio que se tornou a FairMaps. 

Para a análise do projeto foi primeiro analisado o setor de eventos comerciais, após este 

apresentar sinais positivos de crescimento foram analisados os possíveis concorrentes, as 

dificuldades que a FairMaps pode sofrer durante sua fase de introdução, após analisar esses 

dados foi feita uma estimativa dos custos e o preço, após estas formulações foi analisada a 

quantas feiras se tornarão clientes, portanto as receitas, após a obtenção dos custos e receitas 

foram utilizados os indicadores financeiros VPL, TIR, DRE, Payback e ponto de equilíbrio. 

Concluindo-se que a FairMaps é uma empresa viável financeiramente, e que representa uma 

oportunidade de negócios muito atraente. 

Palavras-Chave: Plano de Negócios; Empreendedorismo; Aplicativo. 



ABSTRACT 

This monograph presents an applied case study: Business Plan for the opening of the FairMaps 

company, but for the accomplishment of the same we have a brief theoretical reference on 

Entrepreneurship, Business Plan and Application Development, in order to be able to support 

the reader in the world Startups and new entrepreneurship, increasingly innovative and dynamic 

and technology-based. After analyzing the bibliography, it presents the Business Plan of the 

company FairMaps, which is composed of marketing and financial analysis. 

The idea of the application appeared during the participation in the trade fair AB Casa, where I 

worked as a sales representative, during the fair I could observe that the visitors have a great 

difficulty in locating with the physical map and the corridors, besides having no practicality, 

since it is great and the notes should be made the pen, from that need was observed a business 

opportunity that has become the FairMaps.  

For the analysis of the project was first analyzed the commercial events sector, after presenting 

positive signs of growth were analyzed the possible competitors, the difficulties that FairMaps 

may suffer during its introduction phase, after analyzing these data was made an estimate of the 

costs and the price, after these formulations was analyzed how many fairs will become 

customers, so the revenues, after obtaining the costs and revenues were used the financial 

indicators NPV, IRR, DRE, Payback and break-even point.  

Concluding that FairMaps is a financially viable company, and represents a very attractive 

business opportunity. 

Keywords: Business Plan; Entrepreneurship; app 



Sumário 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 12 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA .................................................................................. 14 

2.1 Empreendedorismo ............................................................................................. 14 

2.2 Plano de Negócios .............................................................................................. 17 

2.3 Desenvolvimento de Aplicativos ........................................................................ 18 

3 ASPECTOS METODOLOGICOS ............................................................................ 20 

4 PLANO DE NEGOCIOS .......................................................................................... 21 

4.1 Sumario Executivo .............................................................................................. 21 

4.2 Analise de Mercado ............................................................................................ 24 

4.3 Elaboração das Estratégias.................................................................................. 30 

4.4 Plano Financeiro ................................................................................................. 35 

4.5 Avaliação de Viabilidade do Negocio ................................................................ 36 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS .................................................................................... 39 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 40 



Figura 1: Logomarca da empresa ................................................................................ 23 

Figura 2: Organograma de atendimento e produção.................................................... 34 



Tabela 1: Salários médios na área de TI ...................................................................... 22 

Tabela 2 Impostos de acordo com o Simples Nacional ............................................... 24 

Tabela 3: Custo para Abertura e Investimento inicial ................................................. 35 

Tabela 4: Faturamento Bruto e Liquido ...................................................................... 35 

Tabela 5: Fluxo de Caixa ............................................................................................. 36 

Tabela 6: Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Acumulado ............................................. 36 

Tabela 7: Demonstração do Resultado do Exercício ................................................... 37 

Tabela 8: Demonstrativo dos índices financeiros ........................................................ 38 



12 

1 INTRODUÇÃO 

Como o empreendedorismo de Startup tornou a abertura de novas empresas e a 

avaliação do modelo de negócios muito mais fácil, porem apesar de diminuir os custos 

necessários para a abertura, eles ainda existem e não são pequenos, logo sendo necessário um 

planejamento prévio a abertura, este que analisa todos os pontos para abertura e funcionamento 

da empresa em seus primeiros anos. 

O modelo de planejamento mais utilizado é o plano de negócios, este que apresenta uma 

análise de mercado e custos e a partir disso possibilita a estimativa de preços e comportamento 

no mercado para o sucesso da empresa. 

A presente Monografia tem como objeto realizar um estudo de caso aplicado: Plano de 

Negócios de abertura da empresa FairMaps.  

O seu objetivo é analisar o setor de eventos comerciais, planejar os investimentos e 

passos a serem seguidos pela empresa FairMaps e a diminuição dos riscos envolvidos nessa 

implementação. 

O problema abordado na presente monografia é que a abertura de uma empresa envolve 

diversos riscos, já que o mercado é muito volátil e os investimentos necessários não são poucos, 

para diminuir esse risco foi elaborado o Plano de Negócios. Como diz (REIS, 2013),  “Este 

planejamento permite definir claramente o seu negócio, antecipar-se aos problemas, enxergar 

oportunidades e as falhas.”. (REIS, 2013) 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes hipóteses:  

Se o setor de eventos comerciais apresenta boas oportunidade. 

Quais os investimentos necessários para a implementação de uma nova empresa no 

ramo de mapas para eventos comerciais. 

Se o investimento necessário é viável e rentável 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 3.1, tratando do referencial bibliográfico sobre 

empreendedorismo, o que diferencia o empreendedor do capitalista e das pessoas comuns é a 

inovação na hora de realizar qualquer de suas tarefas, não necessariamente em sua própria 

empresa, porém com o advém dos startups nunca foi tão fácil ter sua própria empresa, e esta 

que é o melhor local para o empreendedor aplicar suas visões inovadoras, aquelas diferentes da 

maioria. Porém, o empreendedor e o capitalista não são a mesma pessoa, o capitalista pode até 

mesmo ser eficiente na expansão do seu negócio, porém sem inovação ele não se enquadra 

como empreendedor 
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No capítulo 3.2, temos o referencial bibliográfico sobre Plano de Negócios onde se 

observa que, nesse mundo onde tudo está interligado, empresas podem começar como startups, 

nunca foi tão fácil abrir a sua própria empresa, porém os riscos ainda existem e para minimiza-

lo existe a ferramenta Plano de Negócios, essa que conta com analises na visão do marketing e 

financeira, possibilitando a estimação de arrecadações e despesas e verificando se o 

investimento é viável e quais passos a empresa deve buscar seguir, porem cada empresa se 

encontra em seu determinado setor e possuem suas particularidades, assim o Plano de Negócios 

representa um modelo que deve ser modificado caso ocorra a necessidade. 

No Capitulo 3.3, apresenta-se o referencial sobre desenvolvimento de aplicativos, com 

o desenrolar da criação dos smartphones eles se tornaram algo essencial na vida de qualquer 

pessoa, e isso possibilitou a ascensão dos famosos aplicativos, estes que representam uma 

enorme oportunidade de negócio, porem o desenvolvimento envolve conhecimentos muito 

específicos e não muito abundantes encarecendo o custo de sua produção, o seu custo também 

está fortemente ligado a fatores como, número de plataformas que o aplicativo estará disponível 

(Android, IOS, Windows phone), a quantidade de ferramentas disponíveis e a segurança 

necessária para manter a integridade dos visitantes e clientes. 

No Capítulo 3.4, tratando do Plano de Negócios, a aplicação dos conhecimentos 

analisados e a efetuação do plano de negócios. 

Portanto, o presente trabalho analisamos os conhecimentos necessários para a abertura 

de uma nova empresa de tecnologia no setor de eventos comerciais e para a realização de um 

plano de negócios para a mesma, após a análise temos a aplicação do conteúdo na formulação 

do plano de negócios de fato. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Nesse capítulo será apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre 

Empreendedorismo, Startups e desenvolvimento de aplicativos. 

 

2.1 Empreendedorismo 

Para entender o que é empreendedorismo é necessário primeiro entender qual o 

significado da palavra, “[...] um neologismo derivado da livre tradução da palavra 

entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, 

suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação” (DORNELAS, 2001, p. 37). 

A palavra empreendedorismo então significa tudo aquilo ligado ao empreendedor, como ele se 

comporta, qual o seu diferencial junto as pessoas comuns.  

Para Schumpeter (1985) o empreendedor é aquele que inova, aquele que com os mesmos 

recursos consegue criar algo diferente, melhor. Já o capitalista é aquele que consegue se adaptar, 

administrando e organizando seus negócios de forma eficiente, porém sem inovação. De acordo 

com Roque (2010), “o empreendedor é aquele que visualiza oportunidade em que poucos a 

enxergam, antecipando-se aos sinais de novas tendências”. De acordo com Drucker (2002), a 

mudança e inovação proporcionam algo novo e diferente, portanto a inovação é a busca 

organizada e sistematizada de mudanças, na análise de como essas mudanças podem influenciar 

no setor econômico e social, ou seja, a inovação é uma mudança na forma em como a empresa 

se comporta (máquinas, combinação de insumos, organização, etc.)  E a partir dessa mudança 

observar como ela afeta a economia e a parte social do país. 

O empreendedorismo está fortemente ligado a inovação, esta que segundo Dalcomuni 

(2000) é “uma intervenção, a qual deve gerar um produto comercializável”.  Seguindo essa 

mesma linha de raciocínio Schumpeter (1997), lista as formas como a inovação pode ser 

alcançada.  

1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os 

consumidores ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova 

qualidade de um bem.  
2) Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que 

ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria 

de transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 

cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de 

manejar comercialmente uma mercadoria.  

3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo 

particular da indústria de transformação do país em questão não tenha 

ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não.  
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4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 

fonte já existia ou teve que ser criada.  

5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como 

a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) 

ou a fragmentação de uma posição de monopólio. (SCHUMPETER, 1997, 

p.34) 
 

Tornando ainda mais clara a diferença entre o empreendedor e o capitalista, Lezana e 

Tonelli (1998, p.14) dizem que o “[...] conhecimento representa aquilo que as pessoas sabem a 

respeito de si mesmas e sobre o ambiente que as rodeia [...]”, assim sendo de extrema 

importância a análise do universo que engloba o setor, suas oportunidades, fraquezas, ameaças, 

e a partir dessa percepção tomar caminhos para superar as barreiras até então existentes no 

devido setor.  

"Fábrica global" sugere uma transformação quantitativa e qualitativa do 

capitalismo além de todas as fronteiras, subsumindo formal ou realmente 

todas as outras formas de organização social e técnica do trabalho, da 

produção e reprodução ampliada do capital. Toda economia nacional, seja 

qual for, torna-se província da economia global. O modo capitalista de 

produção entra em uma época propriamente global, e não apenas 

internacional ou multinacional. Assim, o mercado, as forças produtivas, a 

nova divisão internacional do trabalho, a reprodução ampliada do capital 

desenvolve-se em escala mundial. Uma globalização que, progressiva e 

contraditoriamente, subsume real ou formalmente outras e diversas formas 

de organização das forças produtivas, envolvendo a produção material e 

espiritual.  (IANNI, 2001, p.18) 

 

Com o avançar do capitalismo e da globalização os mercados se interligam, existindo 

competição entre produtos do mundo inteiro, uma demanda agregada mundial, somente 

limitando sua parcela de participação do mercado pelos seus preços, tornando a inovação ainda 

mais importante. Como afirma Drucker (1987, p.56), “a inovação é o instrumento específico 

dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para 

um negócio ou serviço diferente”.  

Nos dias atuais o empreendedor ganhou uma nova forma de exercer todo seu potencial 

inovador, as statups, essas que são microempresas, mas que possuem o potencial de replicar 

seu modelo de negócio em larga escala, como citado por Borba (2013)   

 É preciso não ter somente uma ideia e o dinheiro para investir nela. É 

necessário os colocar em ação, analisar as possibilidades do mercado e ter 

convicção de que seu produto, se vingar, será comercializado de forma 

escalável e repetitiva. Bons exemplos são os aplicativos mobile, como o 

famoso o Instagram, que possuem um único formato que é acessível a 

milhares de consumidores diferentes.  
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As startups tornam a abertura de empresas com altos graus de inovação mais simples, 

de acordo com o que diz Rocha (2017) 

Aprimoramento; O empreendedorismo de startup também é útil para quem 

não sabe por onde começar e ainda precisa criar e estruturar um modelo 

de negócio. Isso porque, esse tipo de empresa permite que uma ideia 

inovadora seja colocada em prática, seja analisada e, principalmente, 

aprimorada em diversos aspectos, para chegar à sua melhor fórmula. 

Investimento; Ao iniciar o seu negócio no modelo de uma startup, o capital 

próprio não necessariamente será um problema. A estrutura da empresa 

será pequena, os funcionários serão poucos e os gastos terão que ser bem 

controlados, porém, há diversos meios de conseguir aporte financeiro para 

startups, como, por exemplo, com um investidor anjo ou com o 

chamado venture capital 

 

O plano de negócios é importante para diminuir os riscos envolvidos no 

desenvolvimento da empresa, desta forma possibilitando experiências mais radicais no modelo 

de negócio e no produto. Para Schumpeter (1985, p.45), “o empreendedor é aquele que cria 

algo novo e diferente, aquele que traz alguma inovação para um setor”. Essa ideia é 

compartilhada por Borba (2013)  

Podemos associar essa definição tanto a novas empresas e empresários, 

quanto aos já estabelecidos, mas que sempre tentam inovar. Temos, assim, 

empreendedores tanto em um ambiente interno, dentro de uma 

organização, como gerente ou diretor, quanto em um ambiente externo, 

montando o próprio negócio. Ser empreendedor é uma capacidade que faz 

com que profissionais se destaquem dos demais por agregarem valor ao 

que produzem. 

 

Existindo a possibilidade de não apenas empreender através do seu próprio negócio, 

como também na sua área de trabalho, seja você um gerente, diretor, estagiário, independente 

da função sempre é possível trazer inovação, basta enxergar as oportunidades. 

As facilidades trazidas por este modelo de empreendedorismo fazem com que as 

startups sejam uma parte importante da economia, suas inovações aumentam a produtividade 

do trabalho, possibilitando maiores salários e renda, ou seja, possuem um papel fundamental 

no desenvolvimento das economias, principalmente nas economias periféricas que sofrem pela 

falta de tecnologia e produtos pouco industrializados. Segundo Brasil, (2017) as startups já 

representam uma grande parte dos novos empregos e afirma que. 

A inovação, especialmente a disruptiva, é fundamental ao progresso 

tecnológico e ao crescimento. De acordo com a Fundação Kauffman, o 

impacto econômico das start-ups é impressionante: responsáveis pela 

criação de mais de 50% dos empregos no mundo, também contribuem para 

o crescimento de diversas regiões geográficas, já que não se expandem 

apenas em tamanho, mas também em novos locais, além de incentivar o 

emprego em suas indústrias relacionadas. Adicionalmente, como muitas 

dessas startups desenvolvem novas tecnologias e prestam serviços 

http://www.ignicaodigital.com.br/canvas-sebrae-aprenda-estruturar-seu-modelo-de-negocio/
http://www.ignicaodigital.com.br/canvas-sebrae-aprenda-estruturar-seu-modelo-de-negocio/
http://www.ignicaodigital.com.br/abrir-um-negocio-proprio/
http://www.ignicaodigital.com.br/abrir-um-negocio-proprio/
http://www.ignicaodigital.com.br/o-que-e-um-investidor-anjo/
http://www.ignicaodigital.com.br/o-que-e-venture-capital/
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automatizados, elas também geram aumento de produtividade do capital e 

do trabalho. 

 

Desta forma confirmando que as startups possuem um papel importante e crescente no 

mercado, absorvendo cada vez mais trabalhadores e criando empregos. 

 

2.2 Plano de Negócios 

Para esse novo modelo de empreendedorismo (de startup) onde as operações e respostas 

para modificações no produto são muito rápidas e dinâmicas se faz necessário uma análise 

previa dos dados necessários para a abertura da empresa. Com esse objetivo existe a ferramenta 

Plano de Negócios, de acordo com o SEBRAE-PR (2018) “Independente da situação em que 

você se encontra, antes de abrir a sua empresa, há muitos detalhes a se considerar, muita coisa 

a se fazer. O mercado oferece muitas opções. São muitas as tendências que surgem e ao mesmo 

tempo desaparecem como se fossem relâmpagos no céu”. 

 Segundo Dolabela (1999, p 2002), o plano de negócio “é um instrumento de diminuição 

de riscos, ao fazê-lo o empreendedor estuda a viabilidade de seu projeto sob todos os aspectos 

e também é uma linguagem de comunicação do empreendedor com outros e ele mesmo”.  

Segundo Dornelas (2001), não existe uma maneira certa de se fazer um plano de 

negócios, cada setor e empresas possuem suas próprias particularidades, ou seja, cada novo 

empreendimento possui certas particularidades que devem ser incluídas no seu plano de 

negócios. Porém, o mesmo deve contar certas informações, segundo Degen (1989, p. 178) elas 

são: 

Reúne ordenadamente todas as ideias e assim permite uma visão de 

conjunto de todas as facetas do novo negócio. Impõe a avaliação do 

potencial de lucro e crescimento de novo negócio, examina as 

consequências de diferentes estratégias competitivas de marketing, de 

vendas, de produção e de finanças. Permite que todas as avaliações e 

experiências sejam realizadas com base em simulações e devidamente 

registradas. Constitui-se de documento básico e indispensável para atrair 

sócios e investidores”. (DEGEN 1989, p 178) 

 

Dessa forma, acaba por diminuir os riscos envolvidos na abertura dessas empresas, e 

um certo grau de previsibilidade nas ações e direções que o empreendimento deve seguir.  

Segundo Dolabela (1999, p 202), “o plano de negócios é um instrumento que permite ao 

empreendedor condensar as informações que são obtidas no mercado, buscando sensibilizar 

parceiros e investidores”. 

Dessa maneira, o Plano de Negócio se torna algo de fundamental importância para a 

análise pré-abertura da sua empresa. Como afirma Reis (2013), “este planejamento permite 
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definir claramente o seu negócio, antecipar-se aos problemas, enxergar oportunidades e as 

falhas”. 

As etapas do plano de negócios serão descritas nos aspectos metodológicos. 

 

2.3 Desenvolvimento de Aplicativos 

Com o desenvolver da tecnologia os SmarthPhones se tornam uma parte essencial de 

nossas vidas, o acesso a documentos, sites, e-mail, internet, todos podem ser feitos através de 

um único aparelho móvel, ideia compartilhado por (TOLEDO, 2012)  

“Nos últimos anos temos presenciado um crescimento de vendas dos 

chamados smartphones, ou dispositivos móveis capacitados a realizar 

ligações telefônicas, instalar e executar aplicativos disponibilizados na 

internet. Rapidamente os smartphones estão substituindo os telefones 

celulares convencionais por oferecerem, entre outros recursos, uma grande 

variedade de aplicativos que atendem diversas necessidades do público em 

geral. ” (TOLEDO, 2012) 

 

Esses aplicativos que representam uma enorme oportunidade de negócios, já que uma 

maioria da população já possui o dispositivo, e os aplicativos são infinitamente replicáveis, 

podendo atender uma enorme parcela da população. De acordo com Brookshear (1997), 

conforme citado por (TOLEDO, 2012) , 

"aplicativo de software consiste de programas que executam tarefas 

específicas para utilização em máquinas. Exemplos de aplicativos de 

software incluem planilha eletrônica, sistemas de banco de dados, sistemas 

de editoração eletrônica, programas de desenvolvimento de software e 

jogos." (TOLEDO, 2012) 

 

Porém, para contar com todas as funcionalidades de certos aplicativos é necessário 

acesso continuo a internet, como diz (TOLEDO, 2012) “faz-se necessário que o aparelho 

sempre esteja conectado à internet, de preferência deve-se ter uma velocidade de conexão 

satisfatória para permitir a rápida troca de dados com os servidores de páginas para não 

prejudicar a experiência do usuário”. O acesso à internet é necessário para que ocorra a troca 

de dados entre o servidor do aplicativo e o banco de dados interno do smathphone. 

No desenvolvimento de um aplicativo para celulares é necessário levar em consideração 

as ferramentas de desenvolvimento que proporcionam aquilo que é buscado pelo 

desenvolvedor, segundo (Palmieri et al. 2012, apud (SILVA, 2014)  

“destacam as seguintes características: quantidade de sistemas 

operacionais suportados, licença que apresente de forma clara os termos e 

condições para uso, linguagem de programação utilizada pela ferramenta 

de desenvolvimento, API com acesso a muitos recursos nativos do 

aparelho, arquitetura e integração a ambientes de desenvolvimento”. 

(SILVA, 2014)  
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Segundo (Hartmann et al. 2011, Apud. Silva,2014) 

“as ferramentas de desenvolvimento nos seguintes grupos: 

• Biblioteca: Pequeno kit de ferramentas que oferece funcionalidades 

muito específicas ao usuário. Normalmente utilizada em conjunto com 

outras bibliotecas e ferramentas para desenvolver uma aplicação para 

celular completa. Exemplos incluem UI Widgets e bibliotecas de gráficos 

3D; 

• Framework: Conjunto de bibliotecas, componentes de software e 

diretrizes de arquitetura que fornecem ao desenvolvedor um conjunto de 

ferramentas abrangente para criar um aplicativo para celular completo; 

• Plataforma: Um conjunto de frameworks, ferramentas e serviços que não 

apenas permitem ao desenvolvedor construir um aplicativo para aparelho 

celular completo, como também empacotá-lo para distribuição nas lojas de 

software ou na nuvem. Geralmente, incluem algum tipo de ambiente de 

desenvolvimento integrado para facilitar a construção, documentação 

completa, apoio e ferramentas de automação; 

• Produto/Serviço: Fornece funcionalidade ou serviço pronto para ser 

usado por um aplicativo em um aparelho celular. ” 

 

O custo para o desenvolvimento de um aplicativo é diretamente afetado pela 

complexidade dos códigos necessários para o mesmo, como pensa (CAMPELO), 

 “Pode variar de acordo com o número de integrações com outras plataformas, como 

por exemplo, o uso da integração do Google Maps; pode variar também dependendo da 

quantidade de aplicativos parecidos no mercado, se há muitos projetos similares, o mesmo tende 

a ser mais fácil de ser realizado”. 
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

Para a realização do presente plano de negócios, foi utilizada a seguinte metodologia. 

Sumário executivo, nele consta o resumo dos principais pontos do plano de negócio, 

dados do empreendimento, missão da empresa, setores de atividades, forma jurídica, 

enquadramento tributário, capital social, descrição da empresa. 

Análise de mercado, os clientes não compram apenas produtos, mas soluções para algo 

de que precisam ou que desejam. Para realizar essa etapa são necessárias algumas informações 

sobre os clientes, as características gerais dos clientes, seus interesses e comportamentos, a 

motivação para utilização do serviço e onde seus clientes estão. 

Plano de marketing, você deve descrever os principais itens que serão fabricados, 

vendidos, ou os serviços que serão prestados. Informe quais as linhas de produtos, especificando 

detalhes. Para empresas de serviço, informe quais serviços serão prestados, suas características 

e as garantias oferecidas. 

Plano financeiro estimativa dos investimentos fixos, capital de giro, investimento total, 

estimativa do faturamento mensal da empresa, estimativa dos custos de comercialização, 

estimativa dos custos com mão de obra, estimativa de custos fixos operacionais mensais, 

demonstrativo de resultados, indicadores de viabilidade, ponto de equilíbrio, lucratividade, 

rentabilidade, prazo de retorno do investimento.  

Avaliação de viabilidade no projeto, a partir dos valores estimados anteriormente, são 

realizados indicadores financeiros (VPL, TIR, PAYBACK, DRE) que se realizados 

corretamente nos indicam a viabilidade do projeto. 
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4 PLANO DE NEGOCIOS 

Nesse capítulo será apresentado o plano de negócios, onde serão analisados o mercado 

e os custos da empresa, e a partir disso a realização de estratégias e o planejamento para a 

abertura da empresa. 

 

4.1 Sumario Executivo 

A FairMaps é uma empresa de mapas digitais, ela consiste de um aplicativo que se 

encontra no celular dos visitantes de feiras comerciais, porem o público alvo são os donos da 

feira. O serviço oferecido se trata de um aplicativo mobile onde se encontra o mapa digital da 

feira, esse mapa que é totalmente interativo, oferecendo diversas opções de recursos para os 

visitantes, porem o nosso público alvo não são os visitantes, e sim os donos das grandes feiras, 

estes que após contratarem nossos serviços e enviado o mapa do evento terá disponível para ele 

e os visitantes esse mesmo mapa totalmente digitalizado e interativo no nosso aplicativo. 

Dados do empreendimento: 

Nome da Empresa: FairMaps 

CNPJ: 000.000.000/0000-00 

Gerente: 

Salário bruto: R$ 5.394,60, inclui salário líquido (R$4.500,00), FGTS (R$360,00) e 

INSS (R$ 534,60).  

Responsável pela negociação de negociação de novos contratos, tanto com 

fornecedores, quanto com os consumidores, elaboração e implementação dos previamente 

efetuados, contratação de novos funcionários, e principalmente na captação de recursos para a 

extensão e qualificação dos produtos oferecidos. 

Gerente de T.I: 

Salário bruto R$ 4.795,20, inclui salário líquido (R$4.000,00), FGTS (R$320,00) e 

INSS (R$ 475,20). 
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Tabela 1: Salários médios na área de TI 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Sendo o responsável pela manutenção do aplicativo, digitalização dos mapas de eventos 

e realização de relatórios semanais sobre possíveis erros, ou oportunidades de melhora do 

aplicativo, incentivando ou não a contratação de terceiros (para realizar os trabalhos) ou 

contratação de novos funcionários. 

Marketing: 

Salário bruto: R$ 2.997,00, inclui salário líquido (R$2.500,00), FGTS (R$200,00) e 

INSS (R$297,00). 

Analisar os retornos, e dados de mercado (consumidores, novos fornecedores, novos 

concorrentes, porcentagem do mercado a ser atendida), e a realização de relatórios mensais com 

um resumo das principais informações, e indicações para o caminho da empresa. De acordo 

com a pesquisa feita em (CARREIRA), 

Cuidara das mídias socais (facebook, blog, site, newsletter etc.), além de promover 

vídeos e ações para divulgar a marca e aumentar o nosso alcance.   

“O profissional de marketing é possível dizer que o mesmo é o 

administrados dos negócios e especializado em aumentar as vendas para o 

negócio por meio de detectar as oportunidades do mercado e atrair o 

consumidor por meio de atingir as necessidades do cliente.  

De acordo com o site guia da carreira que analisa as profissões e avalia 

também os pisos salariais de acordo com o mercado de trabalho, o 

marketing é uma das áreas que mais cresce no Brasil podendo chegar ao 

piso salarial de 65 mil em cargos de direção. 

O profissional de marketing não tem um único piso salarial válido em 

território nacional, e também nem sempre possui um sindicado que 

represente os empregadores. Em casos que há uma referência de piso 

salarial, é geralmente aplicado às pessoas que trabalham no apoio às ações 

de marketing como por exemplo o profissional que atua com 

telemarketing. Tendo isso em vista, é possível dizer que o salário do 
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profissional de marketing pode variar de acordo com a empresa e suas 

condições econômicas. 

De acordo com o Sindicato dos Publicitários de São Paulo, os pisos 

salariais no Estado são: Capital:  R$ 1.486 a R$ 1.586 e grande São Paulo, 

Interior e Litoral:  R$ 1.150. Marketing e Propaganda: Diretor: R$ 13.350, 

Gerente: R$ 8.475, Especialista: R$ 5.761, Coordenador: R$ 6.000, 

Supervisor: R$ 4.700, Consultor: R$ 3.876, Analista de Marketing Pleno: 

R$ 3.127, Assessor de Marketing: R$ 2.631, Assistente: R$ 1.803, 

Atendente: R$ 1.247”. 

 

Como missão a empresa tem: Substituir os antiquados e nada práticos mapas físicos 

(normalmente de papel ou cartão) de uma forma inovadora, intuitiva e prática. 

A FairMaps tem como visão (objetivo futuro) (principal) se tornar a melhor e mais 

completa plataforma de organização e logística de eventos corporativos, desde o aluguel do 

local de evento, aluguel de estandes, até os mapas digitais e interativos. 

 Os valores da empresa:  Praticidade, Inovação, Qualidade e Comprometimento. 

A marca da empresa que contém o logotipo e o slogan é apresentado abaixo: 

 

Figura 1: Logomarca da empresa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao tipo de mercado. A empresa se encontra como B2B, ou seja, não tem 

contato direto com os consumidores finais, mas sim possui relação com outras empresas onde 

vende o serviço para as mesmas durante eventos em feiras grandes. 
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Quanto ao tipo de produto. Aplicativo de administração e aplicativo para os visitantes. 

O de administração fica em controle do nosso gerente de TI, e nele se faz manualmente o 

desenho do mapa que depois é transmitido para o aplicativo dos visitantes, e assim podendo 

fazer anotações em estandes específicos, olhar horários de acontecimentos dentro do evento, 

seleção e pesquisa de estandes por ramo, produto e compra mínima (algo comum nesses 

eventos) e após a seleção a possibilidade de fazer um caminho ótimo entre os estandes ou 

qualquer outro serviço dentro do evento. 

A empresa se enquadra como, pequena empresa, optante pelo Simples Nacional. 

 

Tabela 2 Impostos de acordo com o Simples Nacional 

 

Fonte: Adaptado de https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/anexo-3-simples-nacional 

 

E seu capital social será formado por apenas 1 Sócio, no valor de R$150.000,000 (100% 

Participação), como analisado uma das maiores causas de falência em startups são os 

desentendimentos entre sócios, para evitar esse tipo de problema a FairMaps contara apenas 

com um sócio. (FERREIRA, 2014) 

 

4.2 Análise de Mercado 

O setor de eventos segue um crescente no País. Segundo um estudo realizado com mais 

de 2,7 mil empresas do setor, pelo Sebrae Nacional e Associação Brasileira de Empresas de 

Eventos (ABEOC), mostra que o setor movimentou R$ 209,2 bilhões, em 2013, 4,32% do PIB 

brasileiro no período. 1 

Outras pesquisas também afirmam que em 2002, davam conta de R$ 37 bilhões.2 

 
1 Fonte: http://www.abeoc.org.br/tag/mercado-de-eventos/ 
2Fonte:https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-eventos-tem-expectativa-de-crescimento-em-

2018/amp/ 

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/anexo-3-simples-nacional
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Mesmo com a crise e com alguns ajustes que tiveram que acontecer, o segmento ainda 

é considerado bastante promissor e rentável. “2017 foi um ano de muito trabalho para o grupo 

e acreditamos que 2018 será ainda melhor”, afirma Aldo Teixeira, organizador de eventos por 

ano, nas casas que administra na capital paulista.3 

E visível o crescimento do mercado de eventos no Brasil e junto com ele, o crescimento 

econômico. Segundo a Associação Brasileira de Empresas e Eventos (Abeoc), o crescimento 

médio é de 14% ao ano, com um giro financeiro de R$ 209,2 bilhões.4 

O mercado de eventos possui essa taxa de crescimento porque o evento vai muito além 

de uma comemoração, o mercado de eventos pode ser considerado uma peça estratégica para o 

sucesso e eficiência do mesmo. É imprescindível que o profissional saiba lidar com as 

ferramentas e usufruir da melhor forma possível, é necessário o planejamento desde a fase 1, 

de implementação do evento até a fase de execução. Um evento, independentemente do seu 

objetivo, é fundamental para a empresa que o realiza, seja para aumento de novos clientes, 

crescimento da marca, relacionamento com stakeholders e também para a imagem da marca, 

ou seja, um evento pode mudar muito a economia de uma empresa e contribuir para o 

crescimento da mesma. 

Em relação aos concorrentes, Entre todos os aspectos estudados, o que mais se deve 

levar em consideração e analisar com atenção, são os concorrentes e suas ações e atitudes que 

poderão influenciar diretamente no seu plano de negócios e na empresa.  

O primeiro concorrente analisado é uma empresa chamada MobLee, uma empresa que 

desenvolve aplicativos para feiras e eventos, a MobLee está no mercado desde 2011 e iniciou 

processo de internacionalização em 2014, tendo todo um site em inglês e voltado para o 

mercado nacional e internacional. Por este motivo, essa empresa apresenta uma forte 

importância na concorrência totalmente direta para a FairMaps. Também existem aplicativos 

que possibilitam a criação de um mapa para eventos específicos, porem estes aplicativos são 

considerados concorrentes indiretos, ou seja, possuem a mesma finalidade FairMaps, mas não 

utiliza dos mesmos meios e nem da mesma estrutura de serviço oferecido, dois desses 

aplicativos são: FloorPlanner, aplicativo que o usuário consegue desenhar o seu próprio evento, 

então seria necessário que o consumidor com base no mapa já existente do evento, desenhasse 

o seu próprio, mais trabalhosos porem é gratuito até um projeto e apresenta layout altamente 

profissional. Nesta mesma linha de raciocínio de criar seu próprio evento com base em suas 

 
3Fonte:https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-eventos-tem-expectativa-de-crescimento-em-

2018/amp/ 
4 Fonte: http://www.abeoc.org.br/tag/mercado-de-eventos/ 

https://pt.floorplanner.com/


26 

 

 

 

edições, existe o Google Slides, também gratuito, tendo apenas que possuir uma conta no gmail 

e criar seu mapa. Outro aspecto que pode ser considerado uma ameaça para a empresa é a 

maturidade do empreendedor de feiras brasileiro, por ser um mercado novo ainda, por mais 

simples que essa estrutura seja, ainda necessita de um mínimo de planejamento. Além das 

gráficas que fabricam os mapas de papel para os eventos corporativos e hoje dominam o 

mercado. 

Em relação aos consumidores, os clientes da FairMaps são as grandes 

donas/organizadoras de eventos, estas que disponibilizam toda a assistência aos expositores, 

local, infraestrutura, divulgação etc. A FairMaps atendera esses clientes no processo da 

realização do mapa do evento, onde os donos do evento disponibilizam o layout do evento, e 

este é digitalizado e passar a ser interativo. Porém, como é um produto com um certo grau de 

inovação, a FairMaps pode sofrem com aquisição de novos clientes, deixando o poder de 

negociação nas mãos dos organizadores de eventos, logo, podendo ter uma variação no preço 

inicial. 

Em relação aos fornecedores, O Tipo de aplicativo escolhido será Aplicativo Móvel, 

pois atende as necessidades dos recursos inclusos em nossos serviços, de acordo com 

(GABELLINI, 2018) 
Eles desenvolvem aplicativos com sistemas nativos e híbridos visando 

assim atender de melhor forma  necessidade do cliente. 

Após a escolha da linguagem é necessário entender quais das 

funcionalidades serão possíveis empregar. 

Quando o cliente opta por um app nativo, opções como geolocalização, 

pagamentos online e muitas outras informações e ações podem ser 

incluídas no seu app pela empresa que faz aplicativos que você escolheu. 

O essencial nesse momento é saber qual a sua necessidade e buscar a 

empresa que melhor irá lhe atender mediante ao que você realmente 

precisa.” (GABELLINI, 2018) 

  

Os fornecedores necessários inicialmente vão ser; SideQuest, que fara o projeto de 

MVP5, que é a primeira versão do aplicativo, com os recursos mais fundamentais e o menor 

investimento possível, para assim testar a aceitação no nosso caso do serviço prestado e a 

ferramenta modeladora de mapas digitais, o preço passado por eles inicialmente é de 

R$30.000,00, (fonte: http://www.sidequest.me) porem existe a possibilidade de negociação, já 

que eles são uma nova empresa de desenvolvimento de aplicativo. Outro fornecedor será o de 

serviço de banco de dados, no caso a empresa DigitalOcean, que fornece o aluguel de 

servidores, o seu custo mensal estimado será de R$1.800,00 ao mês, com o aluguel de dois 

 
5 Minimum Viable Product 

https://usemobile.com.br/aplicativo-nativo-web-hibrido/


27 

 

 

 

servidores e serviços adicionais. Segue a tabela de precificação dos servidores, e serviços 

adicionais.  

Tabela 2: Preço do aluguel de servidores 1 

 

Fonte: https://www.digitalocean.com/pricing/ 

 

Em relação a Análise SWOT6 

 
6 É a sigla em inglês para Forças (Strengths), Fraquezas (Weakness), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats). 

https://www.digitalocean.com/pricing/
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Tabela 3: Analise SWOT.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Oportunidades: A economia brasileira apresenta sinais de recuperação e de significativo 

crescimento e aumento também do consumo dos brasileiros e consequentemente aumentara o 

fluxo de pessoas e de gastos em feiras e eventos de grandes negócios. A indústria, crescerá 

0,8%, o primeiro resultado positivo desde 2013, segundo projeções da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) destacadas no Informe Conjuntural. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está coordenando a Mobilização Empresarial pela 

Inovação (MEI), que reúne grandes empresas no desenvolvimento de políticas para 

desenvolvimento da inovação na indústria. São algumas ações para fortalecimento da indústria 

nacional, para que seja inovadora e competitiva, o que contribuirá com o desenvolvimento do 

Brasil e consequentemente com o negócio que está diretamente ligado a tecnologia e inovação 

para as pessoas que precisam que de velocidade no trabalho. 

Ameaças: Entre todos os aspectos estudados, o que mais se deve levar em consideração 

e analisar com atenção, são os concorrentes e suas ações e atitudes que poderão influenciar 

diretamente no seu plano de negócios e na empresa.  

O primeiro concorrente analisado é uma empresa chamada MobLee, uma empresa que 

desenvolve aplicativos para feiras e eventos, a MobLee está no mercado desde 2011 e iniciou 

processo de internacionalização em 2014, tendo todo um site em inglês e voltado para o 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/10/informe-conjuntural/#informe-conjuntural-3o-trimestre-2017
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mercado nacional e internacional. Por este motivo, essa empresa apresenta uma forte 

importância na concorrência totalmente direta para a FairMaps.  

O Brasil tem um mercado interno enorme e grande parte dos empresários criam os 

negócios tendo visão apenas local, regional e nacional, é raro uma empresa focar no mercado 

internacional.  

Também existem aplicativos que possibilitam a criação de um mapa para eventos 

específicos, porem estes aplicativos são considerados concorrentes indiretos, ou seja, possuem 

a mesma finalidade FairMaps, mas não utiliza dos mesmos meios e nem da mesma estrutura de 

serviço oferecido, dois desses aplicativos são: FloorPlanner, aplicativo que o usuário consegue 

desenhar o seu próprio evento, então seria necessário que o consumidor com base no mapa já 

existente do evento, desenhasse o seu próprio, mais trabalhosos porem é gratuito até um projeto 

e apresenta layout altamente profissional. Nesta mesma linha de raciocínio de criar seu próprio 

evento com base em suas edições, existe o Google Slides, também gratuito, tendo apenas que 

possuir uma conta no gmail e criar seu mapa. Outro aspecto que pode ser considerado uma 

ameaça para a empresa é a maturidade do empreendedor de feiras brasileiro, por ser um 

mercado novo ainda, por mais simples que essa estrutura seja, ainda necessita de um mínimo 

de planejamento. O financiamento é outro aspecto; A garantia é o ponto principal que dificulta 

esse processo. Tanto o governo quanto o mercado ainda estão em processo de aprendizado em 

como incentivar essa nova área, porem a iniciativa privada tem sido uma boa alternativa, mesmo 

que venha com passos mais lentos. 

Forças: As forças que constituem a empresa é o nível de inovação que ela apresenta e 

com ela carrega todas as tecnologias e facilidades que o consumidor terá. A empresa também 

conta com um número não muito alto de concorrentes e apresenta um diferencial que poderá 

ser levado em consideração no final do processo, que é a praticidade trazida pelo mapa no seu 

celular. A FairMaps contará com uma plataforma eficiente que facilitará o acesso no evento e 

a caminhada do consumidor durante mesmo. O consumidor terá a facilidade e a opção de poder 

avaliar as lojas e atendimento dos expositores para que outras pessoas também possam ver e 

até mesmo fazer o mesmo, e ainda terá a opção de um bloco de notas para cada loja visitada e 

assim por consequência conseguir se organizar mais durante o evento e também durante os pós 

evento, avaliando cada loja de acordo com as suas próprias preferenciais (preços, produtos, 

atendimento, etc.). 

Fraquezas: As fraquezas são todos os pontos negativos que a empresa possui e está em 

suas mãos poder ou não os solucionar. A ascensão de novos concorrentes mesmo que indiretos, 

https://pt.floorplanner.com/
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está sempre disponível e o risco é sempre possível nesta área, mesmo com todas as forças bem 

estruturadas, este ponto é algo a se observar e estar sempre sendo avaliado. 

 

4.3 Elaboração das Estratégias  

O público-alvo a ser atingido será para donos e organizadores de grandes feiras 

comerciais. Ou seja, a empresa FairMaps fará um serviço que contará com comércio 

estabelecido entre empresas, o B2B. 

No comércio, o termo B2B se refere ao business to business, que é referencial a 

transação comercial entre duas empresas, ou seja, ainda não atinge ao público alvo final da 

empresa contratante, neste tipo de negócios todos os tipos de indústrias, distribuidores e 

revendas podem comercializar seu produto ou serviço, neste caso a empresa FairMaps venderá 

seus serviços e aplicativos a grandes empresas donas de feiras comerciais na cidade de São 

Paulo. 

O público final a ser atingido são os frequentadores das feiras comerciais que poderão 

utilizar dos escudos disponibilizadas no aplicativo, onde poderão ter acesso aos mapas das feiras 

e ter contato maior com o evento e mais praticidade para seu evento. 

Para a empresa o grande objetivo central como público-alvo a ser atingido, são as 

empresas que possuem feiras em seu currículo e assim essas feiras contariam em seus eventos 

com um aplicativo a mais para que seus expositores também se beneficiem do mesmo serviço. 

Descrição do produto. Um aplicativo no celular do visitante do evento, nesse aplicativo 

se encontra o mapa com todos os estandes (lojas) e serviços do evento, no aplicativo é possível 

fazer uma pesquisa sobre onde as empresas se encontram no evento com filtros como, ramo 

(presentes, decoração, etc.), pedido mínimo para poder realizar a compra (algo muito comum 

nesse tipo de evento) e produto (cristal, vidro, madeira, etc.). Após a seleção dos estandes em 

que o visitante possui interesse serem selecionados, a saída mais cômoda, e acontecimentos 

especiais dentro do evento o aplicativo fara a melhor rota para passar por todos estandes, 

serviços e acontecimentos previamente selecionados, após a visita ao estande existe também a 

possibilidade de realizar anotações variadas (compras, interesse, preços) e deixando destacado 

onde tem anotações e os já visitados. 

Crescimento: Período mais lento de crescimento, onde se propõem uma nova forma de 

fazer algo velho, ou seja, é trazida uma inovação para um mercado estagnado, essa inovação 

pode causar certo estranhamento em um primeiro momento, sendo entao necessário um tempo 

de adaptação para a nova tecnologia. 
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Maturação: Período onde os consumidores já se acostumaram com a nova tecnologia 

e passam a demandá-la até mesmo em eventos que não são atendidos, fazendo uma força para 

que se aumente o número de eventos atendidos, e portando da arrecadação. Esse período terá 

seu tempo de duração indeterminado, já que depende do número de inovações trazidas ao 

serviço, assim, sendo difícil estimar sua duração. 

Declínio: É o período onde a FairMaps não consegue mais competir, suas inovações ou 

estão estagnadas ou foram ultrapassadas pelos concorrentes ou surgimento de novas 

tecnologias. 

O preço é formado a partir da soma dos custos mensais, e uma margem de lucro de 15%, 

chegando a um valor de R$ 21.604,82 por evento atendido. 

Plano de Marketing, para melhor trabalhar com uma estratégia eficiente de marketing, 

será necessário utilizar o conceito do ciclo de vida do produto, ou seja, determinar em que fase 

o produto em questão está. As quatro fases que precisam ser percorridas são a introdução, 

crescimento, maturidade e declínio, de acordo com a fase que se encontra o produto existe um 

modo diferente em questão para a empresa, em cada fase existe um tipo de vendas e lucros 

específicos, assim como uma estratégia de marketing.  

A fase em qual o produto se encontra é a fase de introdução, definida por os altos 

investimentos em marketing e na estratégia, possuindo crescimento devagar de vendas, baixa 

economia em escala e desconhecimento do serviço pelo público-alvo. Logo, a estratégia 

adequada para este nível de produto, é os altos investimentos para que a empresa seja 

reconhecida. 

Cada fase devera possuir suas próprias estratégias definidas e, logo após o crescimento 

da marca, deverá ser aplicado uma estratégia adequada para a fase de crescimento. A estratégia 

adequada para essa fase é de penetração a qual é realizada um investimento melhor e mais 

profundo uma vez que a empresa em sua maioria já tem lucros e pode aprofundar suas pesquisas 

e economias em melhoria de produto, comunicação e distribuição com o objetivo de acelerar 

os ganhos da empresa e também consequentemente aumentar a participação da marca no 

mercado e nas vendas. 

A maturidade é a terceira fase deste processo e caracterizada pela estabilização do 

mercado, e o aumento dos concorrentes, cabe a empresa saber nesta fase conseguir sobreviver 

e fazer com que a atuação dos concorrentes seja cada vez menor e mais efetiva. 

A fase de declínio, é realizada para que o produto consiga alcançar a liderança, visto 

que nessa fase, a empresa já está mais que estabilidade e os lucros podem começar a diminuir 
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devido ao aumento dos concorrentes, é necessário que nessa fase haja uma alavancada para que 

haja uma vantagem competitiva no mercado, o profissional de marketing deverá adotar uma 

estratégia, para que o produto alcance a liderança de mercado e crie vantagem competitiva e 

valor para o cliente, o gerente de marketing deve adotar uma estratégia de diferenciação com 

ações de marketing que serão valorizadas pelos clientes e que consigam te posicionar melhor 

em relação aos concorrentes. 

Estratégia de preço: A estratégia de preço utilizada pela empresa, pode dizer muito sobre 

o que é a empresa e o que ela representa, para os seus consumidores. Logo, a precificação 

precisa ser alinhada com uma estratégia bem definida e juntamente com a construção da marca. 

Por se tratar de uma empresa que se relaciona com eventos e datas sazonal é necessário que a 

estratégia de precificação seja relacionada a isso. A estratégia de preço sazonal é aquela que é 

diretamente influenciada por datas comemorativas, ou por períodos de aumento de demanda 

pelo serviço que pode influenciar também as ofertas e promoções. 

Estratégia de distribuição: A empresa possui uma relação B2B, ou seja, não tem contato 

direto com os consumidores finais, mas sim possui relação com outras empresas onde vende o 

serviço para as mesmas durante eventos em feiras grandes. A melhor forma de estratégia de 

distribuição e a seletiva, onde é possível escolher onde, como, quando e a quem o produto será 

distribuído. Isso resume a empresa, que terá em suas mãos o controle total de quem poderá 

contar com o seu serviço. Tal estratégia previne o aumento dos custos, e aumenta o 

posicionamento marcas que compram de nós. Seletiva: escolher onde, quando, como e a quem 

será tornado acessível o produto. 

Estratégia de comunicação: A publicidade e propaganda da empresa é a mais trabalhada 

porque precisa ser investigada e analisada em alguns passos. A primeira fase é a elaboração de 

um diagnóstico da empresa, já realizado que avalia fatores micro e macro da empresa, ou seja, 

as questões como clientes, público-alvo, concorrentes, vendas e produtos. Depois disso é 

necessário definir os potenciais clientes e analisar como afetá-los de forma direta, no caso, são 

grandes eventos como feiras e eventos que necessitam de mapas para identificar as lojas, 

localização das mesmas. Com esta informação já é possível analisar e avaliar a primeira 

estratégia que é possível de ser tomada, sem grandes custos de introdução no mercado, como o 

produto em questão da marca é um serviço que a empresa oferece, nada melhor que a criação 

de um mailing com pesquisa de mercado com os clientes em potencial, logo em seguida, o 

contato com as empresas analisadas como cliente potencial e agendamento de reunião com as 
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mesmas para apresentar a ideia inicial do produto é possível contratação com produto adequado 

e preço sazonal podendo ser definido na reunião. 

Com os objetivos da empresa já pré-definidos, será necessário poder investir e pesquisar 

mais sobre o mix de comunicação que é a escolha das ferramentas adequadas ao investimento 

e implementação eficaz da estratégia definida, nomeadamente no caso como: Patrocínio, uma 

vez que poderá aumentar o conhecimento da marca, e além do branding, onde a imagem da 

empresa poderá ser atrelada a outras empresas já existentes no mercado. E também a força de 

vendas, onde permite a fidelização de outras empresas que nos contratarão e demonstrarão 

credibilidade sobre a marca. 

Neste processo de estratégia de comunicação é fundamental que o orçamento será pré-

definido e que seja avaliado com as condições empresárias de introdução no mercado a qual ela 

está localizada. Vale a pena afirmar também que este plano de comunicação inicial, deverá ser 

acompanhado em tempo real com análise de expectativas e retorno, para que com essa análise 

será possível estar cada vez estar investindo mais na estratégia de marketing. 

O marketing e todas essas estratégias traçadas serão fundamentais para o crescimento 

da empresa, mesmo sendo uma estratégia diferenciada para uma empresa focada no mercado 

B2B, business To business, é necessário um formato que atinge outras grandes empresas e não 

os consumidores finais. Essas empresas são atingidas de formas diferentes que o consumidor 

final, logo, as estratégias também serão mais especificas e tratadas de forma mais personalizada 

para cada cliente, nessa situação é importante salientar que cada contato com os clientes em 

potencial serão a entrada da empresa no mercado, logo, precisa ser eficaz e convencedora. 

Em relação ao público-alvo, O target a ser atingido será para donos e organizadores de 

grandes feiras comerciais. Ou seja, a empresa FairMaps fará um serviço que contará com 

comércio estabelecido entre empresas, o B2B. 

No comércio, o termo B2B se refere ao business to business, que é referencial a 

transação comercial entre duas empresas, ou seja, ainda não atinge ao público alvo final da 

empresa contratante, neste tipo de negócios todos os tipos de indústrias, distribuidores e 

revendas podem comercializar seu produto ou serviço, neste caso a empresa FairMaps venderá 

seus serviços e aplicativos a grandes empresas donas de feiras comerciais na cidade de São 

Paulo. 

Com certeza o público final a ser atingido são os frequentadores das feiras comerciais 

que poderão utilizar dos escudos disponibilizadas no aplicativo, onde poderão ter acesso aos 

mapas das feiras e ter contato maior com o evento e mais praticidade para seu evento. 
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Para a empresa o grande objetivo central como público-alvo a ser atingido, é as empresas 

que possuem feiras em seu currículo é assim essas feiras contariam em seus eventos com um 

aplicativo a mais para que seus expositores também se beneficiem do mesmo serviço. 

A empresa adotara um sistema de trabalho de home-office com ausência de horários e 

no seu lugar o cumprimento de metas, em momentos que sejam necessárias reuniões (que não 

podem ser atendidas pelos aplicativos de comunicação, como o Skype) o encontro em salas 

comerciais alugadas por curtos períodos. Porém, o local central da empresa será na cidade de 

São Paulo, BR. 

Figura 2: Organograma de atendimento e produção 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A capacidade produtiva, por se tratar de um aplicativo, e não um produto físico, e com 

os mesmos funcionários iniciais, possuiremos a capacidade de atender entre 4 e 6 eventos 

mensalmente. A capacidade produtiva potencial é limitada pela demanda de eventos, já que o 

produto é um aplicativo, e não um bem físico, assim a limitação da produção potencial é dada 

apenas pela capacidade de trabalho, ou seja, pela quantidade de funcionários ativos, em especial 

da área de TI, estimando que o crescimento marginal da produção é entre 2 e 3 eventos mensais 

por novo contratado. Nossa meta é a consolidação do produto durante os primeiros três anos, 

analisando os indicadores revelados por nossos clientes e aprimorando o aplicativo durante esse 

período, durante essa faze de consolidação a empresa não aumentara seu número de feiras. Após 

esse período de introdução (primeiros três anos) com o aplicativo mais encorpado para as 

preferências dos consumidores a empresa terá a meta de aumentar o número de feiras atendidas 
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mensalmente, com a meta de aquisição de duas novas feiras por semestre, e cada novo 

funcionário deverá aumentar a capacidade de produção entre 2 e 3 feiras. 

 

4.4 Plano Financeiro 

Estimativa de investimento inicial,  

Tabela 3: Custo para Abertura e Investimento inicial 

Custos para Abertura da Empresa 

MVP R$ 30.000,00 

Salários e Benefícios R$13.186,80 

Publicidade R$2.000,00 

Despesas Adm. R$1.000,00 

Banco de Dados R$1.800,00 

Manutenção R$800,00 

Total R$48.786,80 

  

Investimento Inicial R$150.000,00 
Fonte: Elaboração própria 

 

O MVP, é o primeiro aplicativo que a empresa ofertara a seus clientes, com a finalidade 

de diminuir os custos para abertura da empresa ele conta apenas com os recursos mais básicos 

e principais que a empresa pretende ofertar.  

O gasto com Banco de dados se refere ao aluguel de servidor para existir a troca de 

dados entre o aplicativo móvel (no celular dos usuários) e o aplicativo central (que fica em mãos 

da FairMaps). O valor de manutenção é referente a qualquer gasto com equipamentos ou 

reparos no software. 

Em relação ao investimento inicial, o montante é aproximadamente três vezes maior do 

que o gasto para abertura e o primeiro mês de funcionamento, esse montante possui esse valor 

pois, Startups possuem muita dificuldade em apresentar lucros para proteger-se desse problema 

e possibilitar que a empresa tenha tempo para mostrar o seu potencial (não necessitando de mais 

recursos em seus primeiros meses). 

 

Tabela 4: Faturamento Bruto e Liquido 

Faturamento Quantidade Total Total - Impostos 

R$21.604,82 2 43.209,64 38.776,33 

  Anual 465.315,97 

Fonte: Elaboração própria 
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O preço pela unidade do nosso serviço é de R$ 21.604,82. A partir da análise do mercado de 

eventos, estima-se que a FairMaps irá atender a aproximadamente duas feiras por mês, 

acarretando em um faturamento anual de R$ 518.515,68, dessa forma se o seu imposto no 

Simples Nacional fica em 10,26% (valor utilizado na tabela acima). 

Estimativa dos custos mensais; R$ 23.220,11, 

 Nesse custo se enquadram, salários e benefícios (FGTS e INSS) R$13.186,80, R$ 1.054,944 

(FGTS), R$1.566,59184(INSS) e R$ 10.565,26416 de Salários. 

Publicidade: R$2.000,00 com estratégias de propagação da marca, por exemplo a já citada de 

Mailing  

Despesas Administrativas: R$1.000,00, gastos com correspondências, hospedagem de site, 

diárias de hotéis e viagens. 

Manutenção: R$800,00, qualquer problema em equipamentos ou software que necessite de uma 

nova ferramenta ou substituição. 

Banco de Dados: R$1.800,00 referente ao aluguel do servidor para possibilitar a troca de dados 

entre a FairMaps e os usuários finais do aplicativo. 

 

Tabela 5: Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa 

Saídas Entradas 

Fornecedores R$1.800,00 Faturamento R$43.209,00 

Despesas R$16.986,80   

Outras Despesas R$4.433,31   

Total R$23.220,11 Total R$43.209,00 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 6: Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Acumulado 

Ano Fluxo de Caixa FC Acumulado 

0 -R$ 150.000 -R$ 150.000 

1 R$239.874,37 R$ 89.874,37 

2 R$239.874,37 R$ 329.748,74 

3 R$239.874,37 R$ 569.623,11 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.5 Avaliação de Viabilidade do Negócio 

Taxa de juros utilizada nos cálculos: 10% a.a. A taxa de juros adotada é mais alta que a 

de mercado atualmente devido à volatilidade dos juros em países em desenvolvimento, assim 

estimando uma taxa de juros mais radical para demonstrar a viabilidade do projeto em casos 

menos propícios. 
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A previsão de Lucro líquido mensal é de R$19.989,53, com ele o valor investido 

incialmente é pago em 7,5 meses, ou seja, o valor de R150.000,00 é recuperado após 7 meses 

e meio após a abertura da empresa. 

O valor presente líquido, que significa quanto vale atualmente os recursos investidos 

inicialmente mais os lucros obtidos, assim valores >0 significam que a empresa é viável, com 

os dados da FairMaps estimamos que o VPL será de R$ 480.336,36, sendo positivo e 

confirmando a viabilidade da empresa. 

A taxa interna de retorno (TIR) é de 34%, ou seja, para cada R$1,00 investido obtém-se 

R$0,34 de lucro. 

O ponto de equilíbrio, que é o momento no qual o faturamento da empresa paga o seu 

Custo Mensal, apresentando então lucros, para melhor visualização desse ponto temos o gráfico 

a baixo. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A demonstração do exercício líquido que é o valor arrecadado pela empresa após todas 

as deduções e custos fica em R$17.368,00. Segue a tabela abaixo para demonstração de como 

se chega a esse valor. 

 

Tabela 7: Demonstração do Resultado do Exercício 

DRE 

Receita Bruta de Vendas R$43.209,64 

Dedução de Vendas R$4.433,31 
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Receita Liquida de Vendas R$38.776,33 

Custo do serviço vendido R$1.800,00 

Resultado Bruto R$36.976,33 

Despesas R$16.986,80 

Resultados antes do IR/CSLL R$19.989,53 

Contribuição Social R$2.621,54 

Resultado Líquido do Exercício R$17.368,00 
Fonte: Elaboração própria 

 

A margem de lucro adotada para a formulação do preço é de 15% 

 

Tabela 8: Demonstrativo dos índices financeiros 

Índices Financeiros Valores 

TIR 34% 

VPL R$ 480.336,36 

Resultado Líquido do exercício R$17.368,00 

Ponto de Equilíbrio 1,074765217 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a estimativa dos índices financeiros podemos observar que a FairMaps apresenta 

resultados positivos para sua implementação, assim mostrando que o investimento necessário será 

recuperado e resultara em um montante superior que a outros investimentos padrões (como 

poupança e títulos do governo). 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

Conclui-se que com este trabalho que a ferramenta plano de negócios é extremamente 

benéfica para o planejamento e organização de uma nova empresa, norteando a análise de 

mercado, seus custos, investimento, previsão de vendas e receita. Se tornando então uma 

ferramenta essencial para novos empreendedores, e como discutido nunca foi mais fácil abrir 

seu próprio negócio, porem isso não é somente benéfico como também possui armadilhas 

escondidas (falta de preparo, planejamento e análise de mercado), tornando essa ferramenta 

ainda mais essencial. 

Após a realização do plano de negócios conclui-se que os indicadores financeiros são 

positivos, e que a empresa representa uma real oportunidade de negócios, alcançando os 

objetivos previamente elaborados. O presente trabalho possui a restrição de ser uma empresa 

de tecnologia com um caráter inovador, logo tornando difícil a captação de dados concretos, 

sendo então necessária a realização de estimativas para seus valores, por exemplo os custos e 

operações. Assim, sendo o primeiro indicador para a progressão do projeto, mostrando os 

passos a serem seguidos e até onde ele pode chegar. Para posteriores trabalhos pode-se 

considerar pesquisas diretas com clientes e a implantação do projeto. 

De modo geral, pode-se considerar que a empresa é rentável e financeiramente saudável, 

se mostrando uma boa oportunidade de investimento, resultando-se em um retorno muito 

positivo, acima das principais opções de investimento. 
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