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RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo investigar o problema de mortalidade precoce 

das micro e pequenas empresas no Brasil. Buscando desenvolver ações que 

mitigam esse risco, usando a microempresa Primavera atuante no ramo de 

produtos para decoração e botânica, como exemplo, desenvolvendo um plano 

estratégico. Tendo como objetivo desenvolver estratégias e um plano de 

negócio para a marca.  

Palavras-chave: Branding, Gestão de marca, público alvo, microempresas, 

Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this follow-up study has the aim to investigate the early mortality 

of micro and small enterprises in Brazil. Persuing to build up that minimize this 

risk, using the micro enterprise “Primavera” as na example. seeking out as goal 

develop strategies and a business plan for the brand 

Keywords: Branding, Brand management, Micro Business, Entrepreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A atividade de empreender está cada vez mais difundida e criando mais 

importância dentro da economia atual. Afinal, a maioria das grandes empresas 

cresceu de ideias e inovações. Segundo Wildauer (2011) empreendedorismo é 

a capacidade que uma pessoa possui de formular uma ideia sobre um 

determinado produto ou serviço em um mercado, seja essa ideia nova ou não. 

Já para Dolabela (1999, p. 87) a “oportunidade é uma ideia que está vinculada 

a um produto ou serviço que agrega valor ao seu consumidor, seja através da 

inovação ou da diferenciação”. 

 Portanto, não basta apenas ter uma boa ideia ou capital para investir é 

necessário saber diferenciar uma oportunidade de mercado, e saber criar um 

planejamento previamente. Dessa forma, para auxiliar na estruturação de uma 

nova empresa/empreendimento podemos contar com a ferramenta do plano de 

negócios, que tem como objetivo planejar e desenvolver um negócio 

verificando e mensurando os possíveis riscos desse empreendimento. No 

Brasil o índice de mortalidade precoce de micro e pequenas empresas nos dois 

primeiros anos, chega a 54% segundo estudos do SEBRAE (2016).  

 Nesse cenário, a internet tornou- se uma ferramenta fundamental para 

as pessoas e as empresas, devido ao acesso a diversas informações e 

assuntos. Comprar pela internet, tem se tornado um hábito, cada vez mais 

comum nos dias atuais, pela praticidade e acesso fácil. Ebit (2018) informa que 

o número de consumidores brasileiros que realizam pelo menos uma compra 

virtual no ano de 2017 foi maior que 55 milhões.  

 Diante dessa nova realidade tecnológica, a grande influência de 

consumo e comportamento das redes sociais tem tornado cada vez mais fácil e 

rápido iniciar um empreendimento virtual, seja no Instagram, facebook ou 

website. 

 Com isso, esse estudo tem como objetivo desenvolver um plano de 

negócios para e commerce para empresa na área de decoração, Primavera, 

visando servir de modelos para futuros negócios. Fundamentando teoricamente 

com dados sobre a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas e 

suas causas, estudando o empreendedorismo no Brasil na atualidade, 



13 
 

ferramentas de marketing digital e planejamento estratégico para assim formar 

um plano de negócios digital. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 A alta mortalidade precoce das micro e pequenas empresas brasileiras, 

principalmente, pela falta de planejamento e estratégia nos dois primeiros anos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Segundo Vergara (2004, p. 25) o objetivo trata-se de “um resultado a 

alcançar”. Dessa forma, este estudo tem como objetivo principal investigar e 

mostrar a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas no Brasil. 

Tendo em vista, desenvolver um plano de negócios para a empresa Primavera 

para servir de estudo de caso para outras micro e pequenas empresas que 

queiram se expandir primeiramente pelo e commerce. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Para Vergara (2004, p.25) os objetivos específicos ou intermediários 

são “metas de cujo atingimento depende o alcance do objetivo final”. Dessa 

maneira, os objetivos específicos deste estudo de caso serão: 

 Desenvolver um plano de negócios para a empresa na área de 

decoração, Primavera, como modelo para que as demais empresas 

possam fazer benchmarking. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância desse estudo é a redução de mortalidade precoce das 

micro e pequenas empresas que não desenvolvem um planejamento 

estratégico. Dessa forma, esse estudo tem como relevância o desenvolvimento 

de um plano de negócios de uma micro empresa, como modelo para futuras 

micro empresas. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Coletar dados da microempresa Primavera, localizada em Niterói, que 

atualmente no segmento de decoração, com finalidade de avaliar seu público 

consumidor e público alvo e seus potenciais concorrentes. Traçando um plano 

de negócios para empresa voltado para e commerce, evitando a estatística 

predominante de mortalidade precoce das micro e pequenas empresas 

brasileiras. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia que será utilizada é uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema de plano de negócios, planejamento de marketing digital, e commerce e 

um estudo de caso real da empresa Primavera, para ser usado como exemplo 

para futuros empreendedores. 
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3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

3.1 Mortalidade de micro e pequenas empresas 

O Sebrae (2016) aponta uma taxa de sobrevivência das empresas com 

até 2 anos de atividade de 76,6%, tomando como referência empresas 

brasileiras de todos os tamanhos e constituídas em 2012.  

Entretanto, como pode ser observado na Figura 1, se considerarmos a 

taxa de sobrevivência por porte, é possível observar que esta é menor para 

MEI – Microempreendedor individual (87%) e especialmente para ME – 

Microempresas (55%), em comparação com EPP – Empresa de Pequeno Porte 

(98%), MdE – Médias Empresas (98%) e GdE – Grandes Empresas (97%). 

(Sebrae, 2016). 

Figura 1 - Taxa de Sobrevivência de Empresas de 2 anos por Porte (Sebrae, 2016) 

Estes resultados indicam que Microempresas tem maior peso no 

fechamento dos Pequenos Negócios, enquanto empresas maiores (EPP, MdE 

e GdE), que já possuem uma estrutura mais organizada e maior capital, 

tendem a ter maior chance de sobrevivência (Sebrae, 2016).  

O gráfico presente na Figura 2 apresenta este mesmo cenário a partir da 

perspectiva da taxa de mortalidade, que varia entre 2 e 5% para empresas 

maiores entre 2008 e 2012, enquanto para Microempresas esta oscila dentro 

de uma faixa próxima a 50%. Adicionalmente, observa-se uma tendência 
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crescente para mortalidade de Microempreendedores individuais, e uma 

tendência decrescente para Microempresas neste período. 

 

Figura 2 - Taxa de Mortalidade de Empresas de 2 anos por Porte (Sebrae, 2016) 

Um estudo do IBGE (2017) denominado Demografia das Empresas ratifica 

estas informações. Cinco anos após a entrada no mercado, a sobrevivência 

das empresas sem pessoal assalariado foi de 31,3%, das empresas com uma 

a nove pessoas assalariadas foi de 57,8% e das com dez ou mais pessoas 

assalariadas, 67,1%. Ou seja, a sobrevivência das empresas tem ligação com 

seu porte: empresas com mais pessoas assalariadas tendem a permanecer 

mais tempo no mercado. 

 3.1.1 Panorama das PME no Brasil 

99% dos estabelecimentos brasileiros são micro ou pequenas empresas, 

correspondendo a 52% dos empregos com carteira assinada (Sebrae, 2018), o 

que torna o estudo sobre a alta mortalidade de empresas de pequeno porte de 

grande relevância. Adicionalmente, de acordo com pesquisa do Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM (2015), a Taxa Total de Empreendedores 

(TTE) no Brasil atingiu 34,5%. Ou seja, cerca de 1 a cada 3 brasileiros entre 18 

e 64 anos tem ou está montando um negócio. 

Para o Sebrae (2016), pequenos negócios podem ser divididos em 

quatro segmentos, separados por faixas de faturamento (com exceção do 

pequeno produtor rural), seguindo os critérios da Lei Complementar 123/2006, 

também chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
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Resumidamente, os pequenos negócios são divididos da seguinte 

maneira: 

 Microempreendedor Individual - Faturamento anual até R$ 81 mil; 

 Microempresa - Faturamento anual até R$ 360 mil; 

 Empresa de Pequeno Porte - Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 

4,8 milhões; 

 Pequeno Produtor Rural - Propriedade com até 4 módulos fiscais ou 

faturamento anual de até R$ 4,8 milhões 

A Figura 3 mostra a distribuição das empresas de pequeno porte no 

Brasil, onde observa-se que metade destas está concentrada na região 

Sudeste. 

 

Figura 3 – Distribuição de empresas de pequeno porte (Banco do Nordeste, 2018) 

Segundo o Banco do Nordeste (2018), nos últimos anos a criação anual 

de novos Microempreendedores Individuais (MEI) manteve-se robusta, próxima 

à casa de 1 milhão de MEI/ano, apesar do fraco desempenho do PIB entre 

2014 e 2017. Desta forma, a criação MEIs parece estar mais associada ao 

processo de formalização dos negócios já existentes do que ao ritmo de 

crescimento da economia nacional. 

Ainda segundo o Banco do Nordeste (2018), os pequenos negócios 

correspondem a maioria das empresas formais (98,5%) do Brasil, participam 
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com 27% do PIB e são os que mais empregam (54,5%) no país, o que os 

tornam essenciais para a economia. Além disso, são estratégicos ao 

“assegurar a melhoria dos índices de inovação e competitividade”. 

 3.1.2 Morte precoce das PME no Brasil 

  3.1.2.1 Principais Causas 

Uma pesquisa realizada pelo em Sebrae (2014) identifica que os 

empreendedores acreditam que um bom planejamento antes da abertura é o 

principal fator para a sobrevivência da empresa, seguido por uma boa gestão 

do negócio após a abertura. Fatores externos como políticas governamentais e 

situação econômica do país foram menos apontados pelos empreendedores.  

Entretanto, este mesmo estudo aponta que mais da metade dos 

empreendedores não realiza o planejamento de itens básicos antes do início 

das atividades da empresa, como procurar ajuda de pessoas ou instituições, 

planejar o funcionamento da empresa durante ausência (férias etc.) e elaborar 

plano de negócios.  

O estudo aponta que o fracasso no primeiro ano de empresa resulta de: 

da falta de levantamento de informações do mercado e falta de planejamento 

de itens básicos antes do início das atividades da empresa. Quanto maior 

tempo de planejamento prévio, se conhece melhor o mercado antes de abrir a 

empresa e maior a tendência a aumentar as chances de sucesso. 

Figura 4 – Tempo de Planejamento antes de abrir a empresa (Sebrae, 2014) 
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Outro dado muito alarmante é que 55% dos entrevistados não 

elaboraram plano de negócios previamente, dessa forma, a empresa pode ter 

uma tendência de sobreviver por apenas 2 anos, visto que a taxa de 

enfrentamento de dificuldades no primeiro ano de empresa é alta, como pode 

ser observado na Figura 4 (Sebrae, 2014).  

Figura 5 – Porcentagem de empresas que enfrentaram dificuldades no 1º ano (Sebrae, 

2014) 

Oswaldo (2018) corrobora com estas informações, ao observar que as 

tomadas de decisão, inclusive para a abertura ou não de uma microempresa, 

carecem de informações, dados, conhecimentos técnicos, experiências, 

pesquisas e tudo mais que possa subsidiar uma escolha assertiva. O autor 

adiciona que a baixa capacidade de gestão dos empreendedores de micro 

negócios contribui diretamente para decisões erradas, que têm consequências 

fundamentais para a não sequência do negócio. 

Em outra pesquisa do Sebrae (2016), com 2.006 empresas entre julho e 

agosto de 2016, cujo propósito foi identificar os fatores que determinam a 

sobrevivência/mortalidade das empresas, a organização verificou que a 

sobrevivência do negócio resulta da combinação de um conjunto de fatores: 

Situação antes da abertura (que abrange o tipo de ocupação do empresário, a 

experiência no ramo e a motivação para abertura do negócio); planejamento do 

negócio, gestão do negócio e capacitação dos donos em gestão empresarial.  

Mais especificamente, com relação a microempresas, este estudo 

demonstra que os seguintes fatores podem ser determinantes para a sua 

sobrevivência: O elevado número de empresas no setor, a organização 

estrutural e a quantidade de capital. 
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A mortalidade acentuada das empresas de pequeno porte, segundo 

Oswaldo (2018) pode estar ligada a diversos fatores, incluindo má gestão do 

negócio, grande concorrência, pouca experiência prévia, pouco capital, entre 

outros. 

 No relatório de Sobrevivência de empresas no Brasil, SEBRAE (2016), 

em que tinha o objetivo de: 1. Calcular a taxa de sobrevivência/mortalidade de 

empresas no Brasil; e 2. Identificar os fatores determinantes da 

sobrevivência/mortalidade. Através da metodologia de Processamento das 

bases de dados da SRF de 2008 a 2014, das empresas constituídas nos anos 

de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Foi realizado entrevistas com cerca de 

2.000 empresas, ativas e inativas, constituídas em 2011 e 2012.  

O SEBRAE aprofunda o estudo de que a sobrevivência de MPES no 

Brasil está relacionada com o planejamento prévio do negócio, experiência no 

ramo, motivação entre outros, através dos quadros a seguir. 

 

Figura 6 – Resumo de fatores contribuintes para a sobrevivência de/mortalidade de empresas 

(Sebrae, 2014) 

Na figura 6 é possível identificar que as empresas em que o 

empreendedor abriu o negócio por necessidade, realizou um planejamento 

deficiente, não realizou nenhum curso de gestão de negócios e nem obteve 

recursos com fornecedores ou bancos resultou no fechamento da empresa. 

SEBRAE (2014) de acordo com um estudo de Causa Mortis em que é 

mapeado o sucesso e fracasso nos 5 primeiros anos das empresas; foi 
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apontado que os três principais motivos para o fechamento de uma empresa 

são: falta de planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento do 

empreendedor. Com base em 1829 entrevistados foi apontado que: 

 

Figura 7 – Quadro comparativo com fatores determinantes de empresas sobreviventes e 

fechadas (Sebrae, 2014) 

 46% ao abrirem a empresa, não foi levantado informações importantes 

sobre o mercado, não sabendo assim o número de clientes que teriam e 

seus hábitos de consumo;  

 39% não sabiam qual o capital de giro necessário para abrir o negócio; 

38% não sabiam o número de concorrentes que teriam;  

 37% não sabiam a melhor localização;  

 33% não tinham informações sobre fornecedores;  

 31% não sabiam o investimento necessário para o negócio; 

 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para abertura do 

negócio; 

 55% não planejam como a empresa funcionaria em sua ausência; 

 55% não elaboraram um plano de negócios; 
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 42% não calcularam o nível de vendas para cobrir custos e gerar lucro 

pretendido. 

Num panorama de necessidade em abrir um negócio e desejo; 37% dos 

empreendedores abriu a empresa porque desejava ter um negócio próprio e 

26% porque identificou uma oportunidade de negócios. Já 69% dos 

empreendedores declararam que abriram a empresa por oportunidade e não 

necessidade. 

Foi pesquisado também que para montar a empresa, 88% dos 

empreendedores contam basicamente com recursos próprios ou da família. 

58% dos empreendedores utilizaram até R$ 10 mil para investimento fixo no 

negócio 65% dos empreendedores utilizaram até R$ 5 mil para formação de 

capital de giro. 

No primeiro ano no mercado, as principais dificuldades encontradas 

pelos empreendedores são: formar a carteira de clientes (22%) e falta de 

capital / lucros (14%) e, a falta de levantamento de informações importantes 

sobre o mercado (clientes, concorrentes, fornecedores). Mais da metade não 

realizou o planejamento de itens básicos antes do início das atividades da 

empresa. 

Se antecipar aos fatos, buscar intensamente informações e persistir 
nos objetivos são comportamentos que distinguem os 
empreendedores de sucesso. Também é importante ter um plano de 
ações para atingir as metas e os objetivos e saber aonde quer 
chegar. Os que fecharam consideram o planejamento prévio como 
fator mais importante para a sobrevivência da empresa. Os que estão 
em atividade apontam o planejamento prévio combinado à gestão 
após a abertura do negócio. (SEBRAE, 2014) 

Dessa forma, um maior tempo de planejamento (mais de 6 meses) 

permite que se conheça melhor o mercado antes de abrir a empresa, o que 

tende a aumentar as chances de sucesso. A experiência prévia ou 

conhecimentos no ramo influenciam a permanência das empresas no mercado. 

A estratégia da diferenciação mostrou-se mais vantajosa para a permanência 

das empresas no mercado do que a estratégia de custos também. 

 

 



24 
 

3.2 Marketing Digital 

3.2.1 Marketing Digital x Marketing Tradicional 

Com a evolução da tecnologia o marketing é uma das ferramentas 

empresariais que mais se modifica e que precisa se atualizar constantemente. 

Existindo assim o marketing tradicional e o marketing digital. A competitividade 

do mercado mostra como a relevância do marketing digital para tomada de 

decisão estratégicas e em resultados vem sendo estudada e aprofundada cada 

vez mais nos dias de hoje. 

Com a evolução do marketing 3.0 para marketing 4.0, em que o 

comportamento dos consumidores mudou, não podendo mais dividir o 

marketing digital do tradicional, pois são complementares e interdependentes. 

De acordo com o autor Philip Kotler o marketing 1.0 estava voltado para o 

produto, o 2.0 focado no consumidor, depois o marketing 3.0 tornou mais 

pessoal a experiência da compra, focado no ser humano, e por fim, o marketing 

4.0 ele aborda que esse ser humano precisa ser compreendido dentro da 

economia digital. 

De acordo com Kotler “A lucratividade tem como contrapeso a 

responsabilidade corporativa”. O marketing 3.0 desenvolver a ideia de 

humanizar as ações e vendas resultando em boas relações e comunicação 

estratégica de valor. Como por exemplo, a preocupação coma imagem, valor 

da marca, responsabilidade social e sustentabilidade. 

É possível definir a migração do marketing 3.0 para o marketing 4.0 por 

3 mudanças; Google, redes sociais e economia compartilhada. As ferramentas 

de busca, principalmente, o Google, revolucionou na ultima década a forma de 

se buscar informação, produtos e serviços. Com isso, é fundamental entender 

como os clientes buscam na internet, tentar antecipar as dúvidas sobre o 

produto e serviço, criando conteúdo para manter o consumidor engajado. As 

redes sociais servem de canal para impulsionar as vendas e propagandas, 

servindo de ferramenta para destrinchar o comportamento dos consumidores. 

Além de servir como meio de informação e ponte rápida entre o cliente e a 

marca, fortalecendo a confiança do consumidor. Já na economia compartilhada 

influencia na inovação dos serviços facilitando e democratizando serviços e 
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produtos atualmente, sendo assim a boa comunicação é crucial para o sucesso 

do negócio. 

O marketing 4.0 marca o fim da comunicação vertical das empresas, a 

internet horizontalizou a comunicação, e transformou o consumo além de um 

produto ou ato, atualmente, o compartilhamento de experiências e o 

reconhecimento social tem se tornado cada vez mais um determinante no 

comportamento da compra. 

A conectividade móvel permite que os consumidores tenham acesso a 

uma opinião geral antes do ato da compra, grande parte dos consumidores 

tomam decisão compostas essencialmente por decisões sociais.  Na internet é 

difundido informações sobre marcas e empresas. Numa era digital em que 

existe mais transparência, afigura-se praticamente impossível omitir 

deficiências ou esconder reclamações dos consumidores (Kotler, 2017). 

O mundo digital tornou o processo de internacionalização mais possível 

para diversas MPEs, abrangendo o público alvo do mercado nacional até 

internacional. 

3.2.2 4Cs do Marketing Digital 

Os pilares de marketing por muitos anos foram os 4Ps; produto, praça, 

preço e promoção. Nessa nova evolução digital esses conceitos têm sido 

complementados e muitas vezes substituídos pelos 4Cs; cliente, custo, 

conveniência e comunicação. 

Cliente: O consumidor toma lugar do produto, com isso a empresa deve 

conhecer profundamente seu público –alvo, oferecendo soluções para seus 

desejos e necessidades. Nessa categoria pode ser usado a ferramenta de perfil 

fictício, em que se é criado um personagem fictício que representa o cliente 

ideal, sendo traçado seu comportamento de consumi, redes de informação, 

rotina, estilo de vida entre outros, facilitando assim a elaboração de estratégia 

da empresa. 

Custo: substitui o pilar de Preço no mix de marketing, trazendo 

diferenças no conceito, em que se refere ao investimento que o consumidor 

busca fazer a partir do seu poder de compra, junto com a percepção de valor. 
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Conveniência: Esse conceito não se refere exclusivamente a um ponto 

de venda, e sim, a uma compra ou experiência virtual, em que os clientes 

buscam facilidades na hora da compra, ou de serviço. Com isso, esse conceito 

tem como objetivo traçar onde o cliente quer consumir, planejando a sua 

distribuição e divulgação, estando em locais estratégicos e convenientes. 

Comunicação: Um dos pilares mais importantes, substituindo a 

Promoção, enquanto a promoção tinha como objetivo persuadir e influenciar o 

consumidor a Comunicação é focada na interatividade, surpreendendo seus 

clientes em momentos estratégicos e em diferentes etapas da decisão de 

compra, visando seus desejos e necessidades. Nesse conceito deve-se levar 

em conta a publicidade, estratégia e os canais de atendimento entre cliente e a 

marca.  

3.2.3 SEO 

SEO (Search Engine Optimization) é um processo de otimização do site 

para motores de pesquisa, por meio de um conjunto de técnicas e estratégias 

que permitem que o posicionamento dos sites, blogs e paginas melhore nos 

resultados orgânicos dos mecanismos de busca, aumentando assim os 

acessos e gerando trafego e autoridade a um site ou blog. 

Figura 8 – Diferenciação entre SEO on page e off page 

(Fonte: https://www.cidan.org.br/o-que-e-seo-e-as-melhores-dicas-on-e-off-page/ ,2018) 

Esse processo pode ser dividido em duas técnicas: SEO- on- page e 

SEO -off-page. A técnica on-page consiste na otimização que é realizada 

dentro do site da marca, relacionada diretamente com a estrutura e conteúdo 

do site. Já a técnica off-page é uma otimização externa ao site da empresa, 

https://www.cidan.org.br/o-que-e-seo-e-as-melhores-dicas-on-e-off-page/
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são os fatores ligados a estratégias de link building, redes sociais e outros. 

Dessa forma a página que aparece melhor posicionada em termos de SEO é 

geralmente a que tem maior volume de pesquisa. 

 SEO-ON- PAGE 

 Resultados orgânicos não são pagos, no entanto para terem um bom 

posicionamento tem que ter requisito valorizados pelo algoritmo dos motores 

de pesquisa, como por exemplo do Google, que utiliza algoritmos complexos 

em que organiza as páginas de conteúdo por ordem de relevância, tendo em 

consideração os mais de 200 diferentes fatores de ranqueamento. Nem  os 

colaboradores da empresa Google tem acesso a esses fatores, mas esses 

algoritmos permeiam em fatores como; tempo de permanência na página, 

tempo de carregamento, palavras chaves no conteúdo e no título, entre outros. 

 A partir da utilização eficaz desta técnica, a definição correta dos títulos 

das diferentes páginas que integram um website. O posicionamento da palavra-

chave mais à esquerda possível e logo no início do título. Estes títulos não 

devem ter mais de 55-70 caráteres, deve possuir títulos relevantes, claros e 

objetivos relacionados ao tema abordado. É necessário utilizar uma tag de 

marcação de título <H1> para o título principal de cada página (Faustino, 

2018). 

 Outro fator é a meta descrição que é tecnicamente um fragmento do 

código HTML que tem como função resumir o que a página aborda, 

resumidamente, com isso, é importante usar palavras-chaves, sendo 

aconselhável não repetir as palavras e originais, para o Google não interpretar 

como manipulação ou abuso, deve ser atrativa e com propósito de gerar 

interesse e curiosidade no consumidor. 

 A escolha de URL “amigável” com palavras –chaves e objetivas, simples 

e curtas facilitam a veracidade e a confiança do consumidor, além de o motor 

de pesquisa interpretar mais facilmente. Assim como, a utilização de imagens 

em JPEG e sempre no mesmo formato, pois reduz o peso dos ficheiros e 

mantém a qualidade. 
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Outra penalidade no ranqueamento é se as páginas demoram mais que 

4 segundos para carregamento, a ferramenta Pingdom Speed Test é utilizada 

para testar a velocidade do carregamento das páginas pelas empresas. 

Concluindo, o conteúdo é naturalmente um dos aspetos mais relevantes 

para o Google. O motor de pesquisa valoriza a relevância do conteúdo e a 

frequência com que a informação é procurada pelo consumidor no motor de 

pesquisa, assim os textos utilizados devem ser os mais esclarecedores e 

completos possível. 

 SEO - OFF- PAGE 

As técnicas de off-page estão relacionadas com o que acontece fora do 

website da empresa, assim não é possível controla-los diretamente. O Google 

facilita esta tarefa à empresa porque considera fatores externos de 

ranqueamento, como links externos redirecionados para o site da empresa, 

número de gostos e partilhas desses conteúdos nas redes sociais.   O 

algoritmo valoriza sobretudo a interação com o website e a relevância e 

qualidade dessa interação. 

Resultando assim no link building que são os links presentes dentro 

conteúdo do site que redirecionam para outro site ou outra pagina dentro do 

próprio site. Essa construção de um perfil de links, compreende um trabalho de 

linkagem interna e externa para conteúdo do site da empresa. O algoritmo do 

Google atribui grande importância aos websites ou páginas que recebam links 

de outros sites, considera que esses links são uma forma de valorização e 

confiabilidade do site, sendo um dos principais fatores de ranqueamento. É 

possível saber quando o nome da empresa ou o nome da marca é citado 

através do Google Alertas. 

3.2.4 Inbound x Outbound  

Inbound e Outbound são metodologias ligadas a estratégia da empresa 

no marketing digital. Se diferenciando da seguinte forma; O objetivo do inbound 

marketing é atrair um público e idealizá-lo como cliente, enquanto o Outbound 

marketing é focado em procurar clientes de forma direta por meios tradicionais 

da publicidade. 
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O Inbound marketing se concentra no público alvo, se aprofundando em 

técnicas e estratégia para tarais esses potenciais consumidores, enquanto 

Outbound faz divulgações aleatórias e mais agressivas. O ponto positivo 

do inbound é a percepção do público da relação marca / consumidor, sendo um 

me todo menos invasivo, permite uma grande interação entre ambos, 

resultando em na satisfação do cliente e sua fidelização.  

O Inbound começa com o objetivo de atrair visitantes para a 
plataforma online (site/blog) e gerar leads orgânicas para o time 
comercial. O lead que é repassado ao vendedor já conhece a 
empresa e tem interesse em saber mais sobre o produto ou serviço. 
(GOMES, 2015) 

No entanto o Outbound, normalmente é mais eficaz em empresas 

maiores com mais recursos para investimento massivo de publicidade com 

possibilidade de atender à demanda gerada pelo público maior. Com uma 

abordagem mais impessoal que a Inbound, por meio de propagandas de tv, 

outboard entre outros, consegue atingir uma parcela maior de clientes. 

Dessa forma, no plano de negócios da Primavera será usado o método 

Inbound marketing, porque a empresa Primavera prioriza acima de tudo seus 

clientes e seu bem-estar, com foco no consumo consciente e emocional, assim, 

esse processo pode agregar mais valor à marca e estreitar a relação com o 

cliente. Além de ser mais viável financeiramente. 
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4. PLANO DE NEGÓCIO – PRIMAVERA ATELIER 

4.1 Contexto e História 

A empresa Primavera foi idealizada pela empreendedora Gabriela 

Autran Rocha Marins, em 2016, sendo concretizada e introduzida no mercado 

apenas no dia 21 de setembro de 2017, com o lançamento de uma pequena 

coleção de vasos de cerâmica no Instagram e com CNPJ por meio do MEI e a 

participação em feiras alternativas pela cidade de Niterói. O cultivo de 

suculenta (tipo de planta que tem folhas ou raízes engrossadas para melhor 

armazenamento de água) e a arte de pintar cerâmicas e quadros desde a 

adolescência como uma forma de expressão e de terapia se transformou em 

empreendimento diante da situação financeira e a dificuldade de se recolocar 

no mercado de moda. 

 A partir dos estudos em Administração na UFF, Design de moda pelo 

SENAI- Cetiqt e experiência de trabalho no setor de criação de uma das 

maiores marcas de moda do Brasil, Farm, foi possível planejar e estruturar 

minimamente a empresa, analisando o público alvo, pontos de venda, preços e 

posicionamento de marca. No entanto, atualmente, existe a necessidade de 

uma estruturação maior da marca, pois com o nível de venda baixo e sazonal 

tem se tornado cada vez mais difícil tornar o empreendimento rentável.  

 Com pesquisas de comportamento e consumo, foi percebido uma 

tendência de consumo e de desejo por itens de decoração e de handmades, 

especificadamente, na área de botânica. Assim, a oportunidade de criar uma 

marca que teria como proposta trazer cor e a natureza para a rotina corrida da 

cidade. 

 Assim o objetivo inicial é abranger maior espaço e público, investindo 

primeiramente no e-commerce da marca Primavera, para a longo prazo, criar 

um ponto físico. 

 

4.2 Estruturação do negócio 

 4.2.1 A importância de um plano de negócios 
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 É necessário que todo empreendedor elabore um plano de negócios 

antes de iniciar sua empresa, pois em muitos casos não se tem prática e noção 

das adversidades. Aidar (2017, p.17) discorre sobre essa verdade: 

A maioria dos empreendedores inicia seu empreendimento sem um 

verdadeiro plano de negócios. Muitos acabam por concordar, porém, 

que um plano desse tipo os teria ajudado a evitar armadilhas e erros 

do início de um negócio. 

 Essa ferramenta pode ser crucial na sobrevivência da empresa, pois é 

feito um planejamento estratégico anteriormente, antecipando dessa forma, 

possíveis contratempos. Mas afinal, o que é um plano de negócios? 

 A autora Rosa (2013) conceitua afirmando que é um documento que tem 

a descrição detalhada dos objetivos da empresa e os passos para alcança-los, 

minimizando riscos e incertezas que podem surgir a qualquer momento. Na 

elaboração desse plano o empreendedor consegue identificar possíveis 

problemas e dessa forma pode planejar antecipadamente suas soluções. 

 De acordo com Salim et al. (2005, p. 2) as principais questões expostas 

na figura a seguir, é o primeiro passo que deve ser respondido para esclarecer 

alguns aspectos referentes ao negócio. 

 Com um plano de negócios é possível responder essas perguntas, 

servindo assim como um guia para alcançar os objetivos. Como reafirma Salim 

et al. (2005, p. 3): 

(...) é um documento que contem a caracterização do negócio, sua 
forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma 
fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados 
financeiro. 

 Com isso, entende-se que o plano de negócios é uma ferramenta que 

possui dados e detalhes importantes da empresa, permitindo que possa ser 

feito uma análise dela mesma. Uma das finalidades desse plano é descrever 

suas características, objetivos e também são descritos os caminhos e metas a 

serem alcançadas. Permitindo uma avaliação acerca da viabilidade e 

investimentos necessários para a implementação do negócio. Segundo Rosa 

(2013) nesse documento deve ser registrado: definição do negócio, os riscos, 
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os concorrentes, o perfil dos clientes, as estratégias de marketing e o plano 

financeiro, para assim ser analisado se o empreendimento é viável ou não. 

 O autor Bernardi (2007) quando um empreendedor decide abrir um 

negócio, deve ter muito cuidado desde o início do processo, devido a 

vulnerabilidade a muitas restrições que os novos empreendimentos geralmente 

ficam sujeitos. A má preparação para a abertura do negócio é um pré-requisito 

que pode resultar em seu insucesso. 

 Atualmente, muitas empresas não conseguem sobreviver ao segundo 

ano de existência no mercado brasileiro, pela falta de planejamento estratégico 

e um plano de negócios, como analisado no capítulo anterior. Dessa forma o 

plano de negócios tem como intuito guiar o empreendedor diante das 

dificuldades e tomadas de decisão. Chiavenato (2008) diz que planejar é 

estudar de forma antecipada as atividades que serão realizadas e os objetivos 

que devem ser alcançados, visando propor ideias para que a empresa seja 

organizada e dirigida através das hipóteses sobre a realidade atual e futura. 

 Dessa forma, as principais variáveis que causam a mortalidade dos 

negócios estão relacionadas à falta de planejamento dos empresários ao dar 

início em suas empresas, ou seja, a falta de direcionamento com um plano de 

negócios, já que é uma ferramenta crucial para o planejamento do 

empreendimento, e é nele que são traçados os caminhos que o negócio deve 

seguir para que consiga se manter ativo no mercado. 

 4.2.2 Plano de negócios para o e-commerce 

 Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, o perfil do consumidor 

vem sofrendo alterações. Felipini (2013) fala que a internet tem interferido no 

comportamento da sociedade, como exemplo dessas mudanças, a maneira 

como a pessoa tem consumido tem ficado cada vez mais prático, onde o 

consumidor tem consciência de compra e desejo, comprando pela internet e 

aplicativos. 

 Esse forte crescimento está relacionado ao fato das pessoas estarem 

mudando seu hábito de fazerem suas compras em lojas físicas pelas lojas 

virtuais; pelos seguintes fatores apontado pelo Nascimento; Silva e Santos 
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(2009): a praticidade em realizar a compra, sem precisar sair de casa; a 

garantia de encontrar o produto certo; o custo-benefício, levando em 

consideração as promoções e os preços mais baixos das lojas virtuais. 

 O autor Felipini (2013) afirma que diversas pessoas acreditam que abrir 

uma loja virtual é diferente e mais fácil que uma loja física. Uma das diferenças 

entre a loja virtual e loja física é o investimento inicial e estrutura física. Com 

essa atração que o e-commerce está proporcionando aos empreendedores, é 

preciso que se tenha cuidado com o investimento, pois conforme explicado 

anteriormente, com o crescimento desse consumo a concorrência tende a 

crescer também e os riscos e variáveis não podem ser descartados.  

 O plano de negócios focado no e-commerce precisa ter estratégias bem 

definidas em relação ao tipo de negócio, devido a sua diferença da loja física. 

O autor Mattar (2011) afirma que uma das vantagens que muitas lojas virtuais 

têm é a possibilidade de a loja personalizar os interesses de cada consumidor 

com base no histórico e acessos de navegação, podendo assim notifica-los 

com os produtos que o consumidor tem interesse, criando mais engajamento. 

Seabra (2012) afirma que as redes sociais, atualmente, colaboram no 

direcionamento do consumidor de acordo com seus interesses, até as lojas 

virtuais.  

 O plano de negócios contribui de forma eficiente as lojas virtuais com a 

definição dos objetivos da empresa, a previsão sobre o público alvo e 

consumidor, a melhor forma de distribuição, possibilitando uma visão a longo 

prazo. 

  4.2.2.1 E-commerce no Brasil 

 Segundo os estudos da Ebit (2018) o e cormerce no Brasil teve um 

faturamento de R$53,2 bilhões no ano de 2018, mesmo com todas as 

adversidades econômicas como o impacto da Greve dos Caminhoneiros, alta 

do dólar, eleições entre outras, o comercio eletrônico cresceu 12% em relação 

ao ano anterior, a estimativa para o ano de 2019 é de R$61,2 bilhões. Como é 

ilustrado no gráfico abaixo. Atualmente, temos 58 milhões de consumidores on 

line, sendo assim 27% da população brasileira. 
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Figura 9 – Gráfico com o Forescast do E-commerce (Cimba, 2019) 

 Na figura 10 abaixo, podemos observar como o comportamento de 

compra variou de um ano para outro. Com a categoria de Perfumaria e 

cosméticos crescendo para 16,4% na participação, seguido pelo segmento de 

moda e vestuário com 13,6% e em terceiro lugar a categoria de casa e 

decoração com 11,1% crescendo 1,1% ao ano anterior.  Dessa forma, o 

segmento em que busco elaborar um plano de negócios se encontra em 

expansão e crescimento, com ticket médio de 16%, estando em terceiro lugar 

no ranking de produtos consumidos e pedidos pelo e-commerce. 
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Figura 10 – Gráfico Comparativo entre faturamento e pedidos, por segmento (Cimba, 2019) 

 

4.3  Primavera Atelier 

 4.3.1 Nome da marca e Propósito 

“Se uma marca tem propósito, torna-se uma posição. Não 
compramos simplesmente um produto, aderimos a uma ideia, uma 
vez que simboliza algo maior. O código de barras carrega um código 
moral, um ponto de vista que compartilha de um senso de propósito 
maior.” 

 A empresa Primavera foi criada no dia 22 de setembro de 2017, o 

primeiro dia da estação propriamente dita, com produtos artesanais feitos e 

pintados à mão para decoração. Com produção consciente e criativa a 

empresa tem como propósito trazer para artigos de casa o frescor e a calma da 

natureza através das plantas e alegria com as cores. 

O propósito da marca é florescer e regenerar, com o posicionamento de 

valorizar o que é feito com amor e artesanalmente. Aproximando o produtor do 

consumidor. 

Dessa forma, com esse estudo de caso foi necessário fazer uma 

pesquisa sobre o registro do nome, para criação de uma plataforma para a 

marca. E o nome Primavera está em uso. Assim, foi feita uma alteração com 

um complemento, mantendo a essência da marca – Primavera Atelier, com o 
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domínio: www.atelierprimavera.com.br A complementação “atelier” sintetiza a 

proposta do artesanal e slowmande.  

4.3.2 Missão, Visão e Valores 

Missão 

 Segundo o autor Eder Polizei (2005) a missão visa comunicar interna e 

externamente o propósito do negócio: define o que é, bem como o que faz e o 

que deve ser a empresa. Dessa forma, deve ser descrita de uma forma 

concisa, clara e informativa. 

 Missão: fornecer produtos artesanais de qualidade de forma consciente 

proporcionando alegria, afeto e leveza nos pequenos detalhes.  

Visão 

 Na visão deve ser expressa a direção em que a empresa pretende 

seguir ou ser, segundo o autor Eder Polizei (2015) no livro Plano de negócios. 

Trata-se da apresentação da personalidade e do caráter da empresa, 
reflexo de suas aspirações e crenças. Além disso, aponta um 
caminho futuro, em direção ao qual as ações deverão seguir. 

Visão: 

 Trazer a natureza para a cidade 

 Fazer sorrir com as cores e estampas 

 Trazer afeto pelo cuidado com as plantas 

Valores 

Os valores segundo o autor Daniel Castello (2012), é a lei da empresa, é 

a diretriz do que pode e o que não pode dentro da empresa: 

Queremos realizar nossa missão e atingir nossa visão, mas não à 
custa dos nossos valores. Nossos valores são a expressão íntima de 
nossa identidade e de nossa singularidade. 

 Valores: Felicidade, afeto, honestidade e responsabilidade social. 

4.3.3 Definição de Objetivos e Metas 

Objetivos 

Os objetivos dentro de um plano de negócios são os resultados 
mensuráveis relacionados à meta previamente estabelecida. 

Objetivo: Abranger novos espaço e públicos. 
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Metas 

As metas devem corresponder basicamente como chegar no destino 

desejado, sendo assim as intenções do conceito a ser defendido, segundo 

Eder Polizei. 

Metas: 

 Ser top of mind do segmento botânica e decoração artesanal 

 Alcançar uma base sólida de consumidores da classe B. 

 Tornar a Primavera uma experiência além de produto. 

 Proporcionar bem-estar. 

 4.3.4 Identidade e Posicionamento 

Figura 11 – Identidade Visual da Marca Primavera Atelier 

 A identidade visual da primavera remete a um “vaso” de cerâmica, 

principal produto de venda da empresa. Remetendo o ato de cultivar, plantar, 

crescer e florir. Possui uma personalidade mais descontraída e jovial.  

 A empresa tem como intuito trazer bem-estar e afeto através de seus 

produtos e experiência de compra. Em que o consumidor compra diretamente 

do produtor e artesão. 

Tem como público alvo a classe C e B, da cidade de Niterói. Com faixa 

de preço desde R$20,00 até R$150,00, variando de acordo com o produto. 

Grande parte dos produtos são comprados para presentear, tendo maiores 

demandas em datas comemorativas como Dia das Mãe, Natal, Dia dos 

Namorados e aniversários. 
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De acordo com Eder Polizei (2005), a necessidade do consumidor está 

associada as questões de ordem racionais, e os desejos às emocionais. O que 

deve ficar claro é que ambas exercem papais fundamentais na escolha.  Dessa 

forma, a empresa Primavera tem como objetivo atingir o desejo de consumo, 

ou seja, o emocional. 

A empresa tem como diferencial o design de superfície personalizado, 

único e feitos a mão de todos os seus produtos, se enquadrando na 

desaceleração do consumo e no consumo consciente. Com artigos coloridos, 

personalizados e voltados para casa. Atualmente, a marca vem desenvolvendo 

linhas de produtos para públicos diferentes, diversificando assim as idades e 

segmentos. 

4.3.5 Produtos e serviços 

 A empresa Primavera tem direcionamento para a área de decoração, 

casa e jardim. Com produtos único e diferenciados do mercado, pintados à 

mão. Agregando valor ao produto com o trabalho artesanal, dentro de uma 

proposta slow consumerism, com todos os processos sendo feitos pela 

Designer Gabriela Autran e a mão do início ao fim, conhecendo os 

fornecedores e recursos valorizando o consumo consciente, os recursos 

naturais de maneiras extensiva sem causar resíduos nocivos a natureza. 

 A proposta da marca é trazer vida como a primavera, propriamente dita, 

para dentro da casa e vida das pessoas. Com vasos de cerâmicas 

personalizados, descontraídos e coloridos, junto com a botânica e quadros 

cheios de cor e texturas. 

 São produtos de arte e decoração, sendo todos feitos a mão, trazendo 
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uma desaceleração ao consumo e uma valorização ao artesão e ao fabricante. 

Tendo como principal produto de venda os vasos de cerâmica pintados à mão 

com plantas e quadros.  

Figuras 12 e 13 – Produtos da marca (2018) 

 

4.4 Análise de mercado 

 A investigação do mercado é a parte mais importante para a elaboração 

do plano de negócios, pois carrega todas as informações para traçar as metas 

e objetivos da empresa, como é apontado pelo autor Eder Polizei. 

A investigação tem função de demonstrar que as condições do 
cenário para o lançamento do produto/serviço são apropriadas, 
através da exata definição e operação do mercado escolhido. 

 4.4.1 Fatores externos 

 Segundo o autor Eder Polizei (2005) as forças macro ambientais 

referem- se aos influenciadores de mercado mais amplos, ou de escopo mais 

genérico e abrangente. Com isso, nesse tópico irei abordar as possíveis forças 

e tendências do microambiente de acordo com a empresa Primavera. 

• Tendências culturais e sociais 

 Eder Polizei (2005) as forças culturais são o conjunto de valores, ideias, 

artefatos e símbolos que auxiliam as pessoas do meio a se comunicar, 

interpretar e avaliar como membros de uma sociedade.  

 Com isso, de acordo com o mercado definido existe um conjunto de 

fatores que assumem um papel específico incluindo o produto, serviço, 

comunicação, distribuição e fabricação, contundente na tomada de decisão. 

É função do mercadólogo acompanhar a evolução cultural do 
mercado a ser atingido para não ferir os valores culturais do público-
alvo, evitando assim que este descarte completamente a escolha pelo 
produto/serviço defendido. (POLIZEI, 2005) 

 Em pleno século XXI, o consumidor tem todo acesso a informação, 

origem e posicionamento das marcas na palma da mão, sendo cada vez mais 

exigente e consciente das consequências do seu consumo.  A economia 

compartilhada, que teve início em 2010, é uma das alternativas diante do 
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consumismo desenfreado e escassez dos recursos do planeta. Colocando 

acesso acima da posse, em que o consumidor não precisa comprar para usar 

algum produto ou serviço, como por exemplo empresas como Uber, Airbnb, 

ifood, netflix, entre outros, facilitando e democratizando produtos e serviços, 

mas não diminuindo o consumo. 

O Lowsumerism não sugere a inibição dos desejos, mas sim que 
essas vontades sejam remodeladas a partir do entendimento que 
boicotar a excessividade diminui o impacto ambiental e social do 
consumismo. A melhor tradução para Lowsumerism seria “consumo 
equilibrado”. (BIZ, 2015) 

 A principal tendência para a próxima década é o movimento 

Lowsumerism, em que tem como proposta ser mais consciente e consumir 

menos, tendo como princípios:  

1) refletir e se informar antes de consumir produto ou serviço,  

2) buscar alternativas de menor impacto para o meio ambiente, como: 

troca, conserto e fazer com as próprias mãos  

3) consumir o que é realmente necessário. 

 Com isso, o mercado independente e alternativo tem crescido cada vez 

mais no mundo e na cidade de Niteroi, como por exemplo: Niteroi feirinha, ITB, 

Itacoatiara Vegan, Feira da orla de São Francisco, entre outros. 

Proporcionando, espaço para pequenos artesões e produtores, se iniciando um 

novo movimento; Economia Colaborativa, em que o lucro é dividido igual para 

todos que participam da cadeia de produção.  

Nessa nova tendência o consumidor tem mais confiança em 

relacionamentos horizontais do que verticais, acreditando mais nos indivíduos 

do que nas corporações. 

Outra manifestação representativa que se relaciona com o 
Lowsumerism é o fenômeno batizado pela revista Time como Mindful 
Revolution. Entram aqui a popularização de técnicas orientais 
milenares como yoga e meditação, a valorização do silêncio, a ideia 
de espiritualidade desassociada do esoterismo ou do misticismo, 
digital detox, fim da glamourização do workaholic, repúdio ao 
multitasking… Enfim, todo o comportamento humano atual tem se 
voltado para o que é “menos”. (BIZ, 2015) 

http://pontoeletronico.me/2015/lowsumerism-entenda/#highlight-2029
http://pontoeletronico.me/2015/lowsumerism-entenda/#highlight-2029
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 Com isso, a empresa Primavera tem como principal preocupação o meio 

ambiente e o bem-estar de seus clientes. Valorizando o trabalho feito à mão e 

a produção consciente, com embalagens retornáveis e com comunicação 

transparente e direta com seus consumidores. Com uma plataforma digital 

minimalista e informativa sobre a cadeia de produção e distribuição dos seus 

produtos. 

• Tendências políticas e legislação  

Na categoria de MEI caso o faturamento ultrapasse R$81.000,00 por 

ano automaticamente migra-se para categoria de microempresa (ME). Tanto o 

registro de MEI quanto de ME é possível emitir notas fiscais, alugar máquinas 

de cartões e acessar empréstimos. E também é assegurado direitos e 

benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-

doença e salário-maternidade no caso das mulheres. 

Com o registro de MEI, atualmente, o custo mensal do registro é de R$ 

49,90, que pode ser acrescido de R$ 1, R$ 5 ou R$ 6, conforme o ramo de 

atividade exercida. Como MEI, o empresário é enquadrado no Simples 

Nacional – com tributação simplificada e menor do que as médias e grandes 

companhias – e fica isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, 

Cofins, IPI e CSLL). 

O governo atual possui uma política favorável para o 

microempreendedor com a preparação de um programa para facilitar créditos, 

visando criar 600 mil empregos. Com o objetivo de deixar os créditos mais 

fáceis para os microempreendedores, com um plano que oferta mais 

informação e dados aos bancos, o governo avalia que as instituições 

financeiras podem reduzir as taxas de juros. Além de estimular a adesão ao 

cadastro positivo, os técnicos da equipe econômica estudam outras maneiras 

de tornar essas informações mais acessíveis às instituições financeiras. Além 

disso, a pedido a SPPE, a Caixa Econômica Federal está reestruturando um 

programa para a oferta de microcrédito. O governo quer contar com o apoio do 

Sebrae. 

• Tendências econômicas  
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Aspectos ligados à disponibilidade de capital externo, renda familiar e 
per capta custo de vida, padrões de consumo, inflação, índices de 
preço, taxas de juros e desemprego, distribuição de renda, entre 
outros, têm um impacto considerável e específico em cada mercado. 
(...) as forças econômicas possuem um peso de maior significado à 
situação atual de mercado. Elas descrevem de forma real a maneira 
como ele estará ou se comportará no momento do lançamento do 
conceito defendido no plano.  

 O Brasil passou por incertezas econômicas por um reflexo da retração 

da economia mundial, acarretando o mercado de trabalho, com isso o sonho do 

negócio próprio passou a ser necessidade para milhões de brasileiros. Diante 

de 13 milhões de brasileiros desempregados, segundo o IBGE. 

Figura 14 – Gráfico com o Crescimento de Registro MEI no Brasil. 

 (Portal do Empreendedor, 2019) 

 

De acordo com dados do governo federal, publicados no Portal do 

Empreendedor, o contingente de microempreendedores individuais (MEIs) no 

país ultrapassou neste ano a marca de 8 milhões, fechando março com 
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8.154.678 cadastros. Com um crescimento de 120% de MEIs nos últimos 5 

anos. A maior concentração de MEIs aparece na faixa etária dos 31 aos 40 

anos, que repercute em mais de 2,5 milhões de pessoas – ou 31% do total. 

Mas o registro formal de microempreendedor tem sido visto também como uma 

opção de trabalho entre jovens. Atualmente, mais de 1,7 milhão de MEIs, ou 

cerca de 22% do total, possuem entre até 30 anos. 

Figura 15 – Gráfico com relação de registro de MEI por faixa etária (Portal do 

Empreendedor, 2019) 

Para Rambelli, o faturamento dos MEIs signifique de 10% a 15% do 

Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país) 

atualmente – ou cerca de R$ 500 bilhões anuais. Sem mensurar os 

trabalhadores informais e autônomos no Brasil.  

Com base nas estatísticas de outros períodos do Brasil do SEBRAE, 

apontam que emprego formal é um dos primeiros a entrar na crise e um dos 

últimos a sair, a tendência é de alta no número de MEIs neste ano e em 2020. 

Mesmo que haja uma recuperação do mercado de trabalho, aqueles 
microempreendedores que se estabilizarem com o próprio negócio 
tendem a ser tornar empregadores em vez de funcionários 
novamente”, diz o economista Marcos de Castro, da  FGV. 

Apesar do avanço no empreendedorismo nos últimos anos, o Brasil 

ainda é uma terra árida para novos negócios. O país ocupa uma sofrível 109ª 

posição entre países propícios à abertura de empresas. O ambiente 

desfavorável leva ao fechamento de dois terços de novas empresas em menos 

de cinco anos, o que faz do Brasil um dos campeões mundiais em índices de 

mortalidade de companhias. 

 Outra tendência econômica para 2020 é a estimativa de a inflação caiu de 

3,66% para 3,60%.  Assim, a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) 

– em que é feita a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – subiu de 

0,88% para 0,91%. As estimativas para os anos seguintes não foram alteradas: 2% 

em 2020; e 2,50% em 2021 e 2022. Existe uma tendência a aumentar o PIB conforme 

é ilustrado no gráfico abaixo. 
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Figura 16 – Relação de taxa de inflação anual. (IBGE, 2019). 

 No ano de 2018, houve um crescimento de 1,1% Depois de dois anos em 

queda (2015 e 2016), houve um pequeno aumento pelo segundo ano 

consecutivo. O PIB do Brasil fechou 2018 em R$ 6,8 trilhões em valores 

correntes, e o PIB per capita ficou em R$ 32.747.  

• Tendências tecnológicas 

Desconsiderar o avanço da tecnologia e seus detalhes na elaboração 
do plano de marketing é assumir uma conclusão estática de mercado, 
uma fantasia perigosa a ser considerada. (POLIZEI, 2015)  

 Atualmente existe diversas plataformas digitais com diversos planos e 

valores que viabilizam o e-commerce para microempreendedores sem 

necessariamente montar um site próprio para a empresa. Como por exemplo: 

Pagseguro, Wix, Terra Empresas, Shopify, Magneto entre outros. 

 Nessas plataformas é possível personalizar a forma de pagamento e o 

layout do site da marca. Com análise de dados dos acessos e engajamentos 

nos produtos, podendo criar perfis de consumidores alvos. Todas elas são 

disponíveis por aplicativo, necessitando apenas de CNPJ. 

 Outra tecnologia que vem crescendo nos últimos 3 anos são as 

maquininhas, em que o empresário não precisa fazer plano e nem compra de 

máquina de cartão. Com taxas mais baixas que maquinhas de bancos, o 
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Pagseguro, Stone, Sumup vem modificando a forma de compra, facilitando as 

vendas para os microempreendedores e para compradores. 

 Outra inovação que essas mesmas empresas vem consolidando é a 

Conta digital. Principalmente, Pagseguro e Stone, hoje são pioneiras no 

mercado brasileiro facilitando com pagamentos, transferências, cartão de 

crédito e até função de empréstimo de crédito. 

 4.4.2 Diferenciais do negócio e Atratividade do mercado 

 O diferencial da empresa Primavera é a arte de seus produtos, pois 

todas a peças são pintadas a mão, tornando a cor e o desenho únicos. Outro 

diferencial é a proposta de slow consumerism, com trabalho artesanal e 

consciente. 

 A atratividade é o encantamento e a diferenciação dos produtos em 

relação aos produtos no mercado. Assim como, fazer parte de um nicho de 

consumidores que valorizam e incentivam o feito a mão e artigos que tem 

relação com a natureza. 

 4.4.3 Analise SWOT 

 A matriz SWOT tem como intuito analisar as forças, fraquezas de uma 

empresa, identificando as oportunidades e as ameaças que podem surgir. As 

forças e fraquezas faz parte do ambiente interno da empresa, porém as 

oportunidades e ameaças fazem parte do ambiente externo e são afetas ao 

mercado, ou seja, são alheias ao controlo direto da empresa (Carvalho, 2018). 

 Consiste numa análise útil para o planejamento estratégico de uma 

empresa ou projeto. Por meio dessa análise, pode-se relacionar e identificar as 

forças/fraquezas, oportunidades/ameaças da empresa para tomada de decisão 

e posicionamento do negócio previamente.  
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Figura 17 – Análise SWOT do negócio Primavera Atelier  

 Diante da analise SWOT é possivel identificar aspectos que podem 

ajudar a ter sucesso no empreendimento. E identificar os fatores que devem 

ser combatidos. Uma das maiores forças da empresa Primavera é 

personalidade de seus produtos, conceito e marketing bem trabalhados. Tendo 

como maior ameça empresas vendedoras de utilidades domesticas com 

produtos de origem chinesa e preços agressivos. 

 4.4.4 Análise do consumidor e nicho 

  4.4.4.1 Perfil do consumidor digital no Brasil 

 É possível perceber que o comportamento do consumidor mudou, não 

se limitando apenas a loja física, o consumidor atual, ele compra o valor e o 

conceito do produto, acompanhando e se informando de todos os processos da 

marca que consume. Segundo os estudos da Ebit (2018) os canais de vendas 

se uniram e trouxeram uma forma de consumo mais profunda, em que a 

compra pode se iniciar com a experiência na loja física, podendo ser 

pesquisada pelo celular e concluída por aplicativo. 

O consumidor brasileiro hoje é conectado, contestador e consciente 
de uma decisão de compra mais racional. A popularização dos 
smartphones, da banda larga e do acesso 4G assume um papel de 
protagonismo neste comportamento. 
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 Em 2018 foi registrado 58,5 milhões de pessoas que compraram pelo 

menos uma vez por aplicativo ou on line, sendo para 10 milhões a primeira 

compra online, principalmente, por dispositivo móvel registrando 64%. É 

interessante citar que desde 2017, as mulheres passaram a liderar as 

transações do e-commerce e representaram 52,3% dos consumidores em 

2018. Como é apontado no gráfico abaixo: 

Figura 18 – Gráfico com relação de consumidores on-line anual. (Cimba, 2019) 

Dessa forma, e-commerce já ocupa o papel de um canal importante de 

compra para o consumidor brasileiro, assim é possível afirmar que o 

consumidor está cada vez mais exigente, demandando experiência na compra, 

com interfaces mais simples e rápidas.  Deve-se cuidar de todos os processos 

desde a compra até a pós-compra, pois a experiência do consumidor impacta 

diretamente com a sua relação com a marca. 

  4.4.4.2 Público alvo 

 O público alvo da empresa varia entre as faixas etárias de 15 – 40 anos. 

São consumidores informados, conscientes, e que buscam facilidades no ato 

da compra. São pessoas que estão acompanhando as tendências pelas redes 

sociais como Instagram e Pinterest. O público é majoritariamente feminino. 

 Com um comportamento de compra diurno, é um público que busca o 

melhor para si mesmo e para o ambiente, dessa forma consome produtos 
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artesanais, incentivando pequenos artesões e que tenham posicionamento 

social e ambiental correto, motivados pelo desejo de compra, pelo 

encantamento e experiência. Sendo consumidores com comportamentos 

emocionais. 

   4.4.4.2.1 Perfil Fictício 

O perfil de personagem é construído com base em palavras chaves e 
características que definem o público alvo(..)Ele pode ser empregado 
para construir uma imagem da vida levada por um personagem 
fictício que represente o público (...). Essa é uma construção de 
modelo mental feita por pesquisa de hábitos e dos padrões de 
consumo do grupo. (AMBROSE; HARRIS, p.199) 

Dessa forma, aprofundando um dos 4Cs do Marketing 4.0 – Cliente; 

utilizei como metodologia para sintetizar o meu público alvo ideal a criação de 

um personagem fictício, traçando seu comportamento de consumidor, redes de 

informação, rotina, estilo de vida entre outros, facilitando assim a elaboração de 

estratégia da empresa. Realizei também um checklist de acordo com o livro 

Design Thinking, a seguir. 

Perfil Fictício – Bia Sofia 

Bia Sofia nasceu em Niterói, acabou de completar 29 anos e divide num 

apartamento em Icaraí com sua amiga de infância, Rebeca, há 3 meses. Bia 

tem uma rotina muito atribulada, trabalhando com design júnior de estampas na 

Farm em São Cristóvão, não tem tempo para compras rotineiras, usando o 

aplicativo Rappi para compras de supermercado e o IFood para comprar sua 

janta. 

Ela acabou de conquistar sua independência, saindo da casa dos pais e 

da cidade pequena de Nova Friburgo. Assim, a decoração e a busca de 

identificação com sua nova casa tem sido o seu principal foco. Com o salário 

inicial consegue fechar as contas do final do mês sobrando um pouco para 

lazer e compras.  

Seu smartphone é seu maior bem precioso, sendo a sua maior 

ferramenta para consumo, por meio dos seguintes aplicativos: Instagram, Uber, 

Ubereats, IFood, Rappi, Wish, Enjoei, entre outros. Comprando pelas marcas 

independentes e alternativas de roupa, acessórios e decoração, como Ziovara, 

Atelier Metha, Ubuntu bijuterias entre outras. 
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CHECKLIST: 

1. Quais são as características demográficas em relação a sexo, 

faixa etária e condições socioeconômicas do grupo? 

Mulher, mora em Niterói, trabalha no Rio de Janeiro, tem 29 anos, 

pertence a classe C1 

2. Quais são o grau de instrução e de renda média que ele possui? 

Superior em Design de Produto, renda mensal de R$ 3220,00 

3. Quais são as ambições do grupo em relação ao estilo de vida? 

Re-significar sua nova casa, decorando-a e viajar para o exterior nas 

férias 

4. Quais meios de comunicação ele compra/consome? 

Instagram, aplicativos de entregas de comida, aplicativos de artigos 

chineses. Lojas virtuais, por meio da internet e celular. 

5. Onde ele compra, come e passa as férias? 

Lojas virtuais e aplicativos, por meio da internet e celular. 

Raramente em lojas físicas como Renner, Garage, Farm. 

 

 4.4.5 Análise de concorrentes 

• TOKSTOK 

Localizada no Plaza Shopping, é uma das principais lojas de decoração, 

tendo todos os tipos de artigos para todos os gostos e valores. 

Ponto forte: Bem localizado, valores e diversidade de produtos. 

Ponto fraco: não possui posicionamento de marca, e experiência de 

compra. Não é uma marca que aproxima o produtor ao consumidor. 

Preço: varia de acordo com o produto, numa faixa a partir R$29,99. 

• MIND 

Localizada no Plaza shopping, é uma marca de referência para a 

Primavera, pois tem como proposta trazer a botânica para decoração. 
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Ponto forte: Bem conhecida e consolidada no mercado 

Ponto fraco: Produtos sem identidade. Com apenas uma curadoria de 

compra, não são produtos únicos e diferentes no mercado. 

Preço: varia de acordo com o produto, com uma faixa entre R$ 49,99 a 

R$599,99. 

 4.4.6 Análise de fornecedores 

  A empresa Primavera possui poucos fornecedores, comprando da 

forma de atacado os vasos de barro na Loja Recanto dos Vasos em Maricá. As 

plantas e suculentas são compradas com valor de atacado na Cadeg. 

 

4.5 Gerenciamento de processo produtivo e operacional 

 4.5.1 Estrutura de operação e Gestão de Qualidade 

 Nessa parte do trabalho será estruturado o detalhamento do processo 

de produção, operação e plataforma. Sendo: 

  4.5.1.1 Recursos Físicos: 

Ateliê e Produção: 

 Todo o processo criativo e o estoque são feitos no ateliê da 

empreendedora Gabriela Autran, em sua casa. Em um cômodo arejado com 

prateleiras para armazenagem dos vasos crus e outra prateleira com os vasos 

pintados, separados por tamanho. As embalagens e matéria prima usada, 

como pincéis e tintas, ficam guardadas em prateleiras específicas também.  

 Com isso, para melhor organização e setorização de produtos pré-

produção, produtos prontos e produtos para serem expedidos será necessária 

à compra de três estantes cromadas Multiuso (180x90x35c) no valor de 

R$399,00 na Leroy Merlim para melhor setorização da produção, não será 

necessária reforma e nem compra de equipamentos para produção.  
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Figuras 19 e 20: Fotografia do ateliê da empresa 

Operações: 

1) Planejamento prévio da coleção dos produtos; em que é estruturado os 

temas, famílias, coloração dos produtos. Como por exemplo: Coleção 

Zoo, com a temática de zoológico; Coleção Cósmica, com temática dos 

signos e astrologia. Nesse planejamento, é destrinchado e desenhado 

quantos produtos terão, quais tamanhos e qual a arte será feita em cada 

vaso.  

2) Compra matéria-prima: Nessa operação tem-se como vantagem a 

resposta rápida a demanda, com os vasos de cerâmica, pincéis, 

embalagens e tintas em estoque. Outra vantagem é o valor mais baixo 

na compra da matéria prima. 

3) Catalogação e organização do estoque: os vasos comprados são 

organizados por tamanhos no estoque com adesivos categorizando sua 

família e coleção.  
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4) Ferramenta Trello: Posteriormente, essa categorização é passada para 

a ferramenta TRELLO, onde as tarefas e metas são descriminadas. 

5) Produção artística: processo que ocorre a produção e pintura dos 

vasos, sendo cronometrado o tempo de pintura e o gasto de tinta para a 

elaboração do preço do produto final. Esse preço é categorizado em três 

graus:  

a. Grau 1 - Fácil, com tempo curto de produção e uso de pouca 

tinta. 

b. Grau 2 - Médio, com tempo médio e elaboração de tintas. 

c. Grau 3 - Difícil, com longo tempo de pintura, grande variação 

de cores e desenhos. 

6) Precificação e Cadastro: o produto é cadastrado com código de 

referência na planilha de mix de coleção. Contendo as seguintes 

informações nessa planilha: 

 

- Código de referencia, 

- Tamanho do vaso (Mini, PP, P, M, G, GG), 

- Tipo de vaso (Redondo, colonial, bacia, entre outros.). 

- Grau de dificuldade e produção, 

- Família (Zoo, Étnico, personagens, entre outros). 

- Descrição do produto 

- Custo da matéria prima 

- Receita  

- Lucro 

 

7) Fotografia do produto: Nesse processo é feita uma fotografia do produto 

para postagem no site de vendas e para divulgação do produto. A 

sessão de fotos é feita pela própria empreendedora em um estúdio 

caseiro. 

8) Armazenagem e estoque: é feita a etiquetagem do produto com o código 

de venda e o preço final. Os produtos são armazenados em prateleira no 

atelier da Gabriela Autran. 
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9) Postagem e atualização do site de vendas: É feito o upload das fotos, 

com a descrição do produto e com o código, no e-commerce da marca e 

no Instagram. 

 

10) Venda on-line: Quando o produto é vendido pelo site é feito a baixa no 

sistema e na planilha de controle. O pagamento pode ser feito via 

paypall, cartão de crédito e boleto. 

11) Embalagem e envio: Com o pagamento efetuado, é feito a embalagem 

do produto, com plástico bolha, por ser um produto frágil, sendo 

embalado em caixa personalizada da marca e enviada via a empresa 

B2LOG, empresa especializada em entregas de e commerce. 

12) Acompanhamento do envio: O acompanhamento é feito pela 

plataforma da empresa B2LOG, onde é certificado a entrega devida do 

produto. 

13) Pesquisa de satisfação do cliente e sugestões: Posteriormente, o 

cliente recebe um formulário com a pesquisa de satisfação do produto e 

entrega, via e-mail. Com a resposta desse formulário, o cliente tem 

direito a 5% de desconto na próxima venda. 

 

Terceirização de serviços de entrega e plataforma: 

 B2LOG 

A B2log é um marketplace de entrega para e-commerce que atua no 
mercado desde 2013. Nosso modelo de negócio foi inspirado, 
sobretudo na necessidade do e-commerce entregar suas 
encomendas com prazos mais curtos - Same Day e Next Day 
Delivery - e informar o status da entrega no exato momento da 
ocorrência. Nascemos com a missão de transformar o envio de 
encomendas do e-commerce ao destinatário, de um jeito inovador e 
marcante tornando ainda mais agradável e única experiência de 
comprar online. 

As entregas dos produtos serão feitas pelo empresa B2Log, serviço 

terceirizado de entregas para plataformas de e-commerce. Onde é feito um 

cadastro da empresa, sendo coletado informações sobre o tipo de produto e 

quantidade de pedidos enquadrando a empresa em um dos três perfis que é 

atendido.·. 
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A B2log possui layouts de fácil integração com diferentes plataformas, 

podendo haver desenvolvimento e criação de soluções customizadas, sem 

gerar custo. A operação é feita da seguinte maneira:  

- COLETA ROTERIZAÇÃO 
Coletamos no CD do seu e-commerce e através de tecnologia 
exclusiva, fazemos a emissão dos CTes (conhecimentos de 
transporte eletrônico) e realizamos de forma automática a criação das 
melhores rotas para entrega em D+0 ou D+1. 
- ACOMPANHE EM TEMPO REAL 
Consumidor e e-commerce acompanham a o status da entrega e 
baixa em tempo real com protocolo digital. 

 

 WIX   

A plataforma Wix, líder em desenvolvimento web com base em nuvem 

com milhões de usuários em todo o mundo, tem como objetivo tornar mais fácil 

criar uma presença online profissional para todos. Atualmente, a Wix possui 

planos com diversos valores e ferramentas de acordo com o objetivo do 

consumidor. Com possibilidades de criar loja virtual, portfólios, blog entre 

outros. 

O plano escolhido para o e commerce da empresa Primavera é o plano 

eCommerce com valor mensal de R$29,00, por possuir valor e serviços 

compatíveis com o empreendimento inicial, tendo os seguintes serviços:  

 Banda Larga ilimitada,  

 20GB de armazenamento,  

 Conexão com o domínio e domínio grátis,  

 Suporte 24h Premium,  

 Hospedagem gratuita,  

 Google analytics,  

 Informação do pagamento é protegido pela criptografia SSL 256-bit,   

 Garantia a 14 dias de reembolso,  

 Opções de pagamento pelo pay pall, cartão de credito e boleto bancário. 

 O desenvolvimento do layout e do site será feita pela própria idelizadora 

da marca Primavera, Gabriela Autran, com seus conhecimentos de Design e 

domínio sobre o posicionamento e identidade visual da empresa, ela 
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desenvolverá no prazo de 2 meses a plataforma no site Wix no seguinte 

domínio: www.atelierprimavera.com.br. 

 O site da marca terá as seguintes características: pagina inicial com 

atalhos visuais para compra on-line, conteúdo onde terá infomações sobre 

cuidados com planta e dicas de decoração e informativo de futuros eventos da 

marca. 

 4.5.2 Gestão da Qualidade 

 A ferramenta de qualidade que será aplicada é o diagrama de árvore, 

em que é descrito os meios mais apropriados e efetivos para o alcance dos 

objetivos propostos, sendo conhecido também como diagrama sistemático. 

Sendo muito útil para melhorar a compreensão do problema, visualizando o 

desdobramento do processo. 

“Uma variação do mesmo seria que a partir de um determinado 
produto ou serviço, retornar até suas partes, componentes ou 
atividades mais básicas, primeiras e assim ter montada toda sua 
estrutura de trabalho e de procedimentos/desenhos.” (HEGEDUS, 
2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Diagrama da 

árvore, ferramenta de qualidade. 

Dessa forma, a empresa Primavera terá como questionamento inicial o 

motivo de compra os produtos da primavera, sendo ilustrado no diagrama a 

seguir: 

 

http://www.atelierprimavera.com.br/
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Figura 22 – Diagrama da árvore da empresa Primavera Atelier (Bizagi, 2019). 

De acordo com o diagrama da árvore foi possível antever os maiores 

motivos e impulsos de compra dos consumidores, variando entre Desejo e 

Necessidade e tendo como justificativa o preço e a confiança no serviço e 

produto. Com isso, é necessária maior atenção nesses pontos de justificativa 

para fidelização e atração de clientes. Outro fator importante para análise de 

compra é a função de presente dos produtos, com demanda maior em épocas 

festivas. 
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4.6 Gestão de pessoas 

 4.6.1 Estrutura de gestão de pessoas 

A empresa Primavera está categorizada como Micro empreendimento, 

dessa forma, não há a possibilidade de contratação de funcionários pelo menos 

nos dois primeiros anos, devido à baixa demanda dos produtos e faturamento. 

Dessa forma, toda a compra, produção dos produtos, layouts, 

planejamento estratégico e logísticos são feitos pela empreendedora Gabriela 

Autran. 

Entretanto, futuramente com o crescimento da empresa será necessário 

a contratação de pelo menos um funcionário, podendo ser estagiário pelo custo 

ser menor. Esse funcionário teria as seguintes funções:  

Cargo: Estagiário administrativo, com carga horária de 30 horas 

semanais, no turno da tarde, com salário mensal de R$800,00 mais vale 

transporte.  

Funções: 

 Planilhar e organizar a entrada e saída dos produtos, 

 Acompanhar as vendas e entregas pelo site,  

 Fazer catalogação e relatório de vendas e estoque, 

 Monitorar redes sociais. 

O processo de recrutamento será pelo próprio site e redes sociais, 

buscando assim o perfil do colaborador dentro do público alvo. O aspecto 

motivacional será trabalhado dentro de uma estrutura horizontal em que o 

estagiário tem possibilidade de efetivação e liderança conforme seu 

engajamento dentro da empresa. 

 4.6.2 Responsabilidade Social e Ambiental 

 A empresa Primavera tem como objetivo ter consciência do seu impacto 

social e ambiental dentro da sociedade, com isso, tem como proposta ter o 

slow made produzindo produtos em quantidade pequenas com processo 

artesanal e por demanda. Com fornecedores que fazem a queima dos produtos 

de barro e cerâmica, em fornos industriais e não de carvão. Utilizando tintas 

com base d’água e com processo de coloração por pigmentos, tornando cada 

cor única e evitando o desperdício. Com embalagens recicláveis e reutilizáveis, 

como caixas coloridas, que podem decorar a casa, e sacolas krafts e ecobags. 
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A empresa tem como foco principal o bem-estar de toda cadeia de 

produção desde o fornecedor até consumidor final, conhecendo assim seus 

fornecedores e processo, priorizando fornecedores locais e artesanais, 

valorizando a economia local da cidade de Niterói. 

Outro objetivo é destinar 10% do lucro para criação de workshop 

gratuitos em instituições de crianças carentes e em asilos, em que é feito a 

pintura de vasos e a plantação de mudas, em Niterói.  

 

4.7 Planejamento estratégico  

 4.7.1 Posicionamento estratégico 

 O posicionamento estratégico da empresa é atingir pessoas que tenham 

sensibilidade, que buscam leveza em sua rotina e que tenham preocupação 

com a natureza e o próximo, sendo assim, a marca disponibiliza produtos 

diversificados e com preços acessíveis. 

 Focada no nicho de pessoas que tenham consciência ambiental e 

sensibilidade artística, valorizando o pequeno empreendedor e o artesão. 

 Faixa de preço: R$15,00 até 155,00, variando de acordo com o tamanho 

e grau de dificuldade de produção. 

4.7.2. Estratégias de entrada de mercado 

1) Promoção dia da Primavera – Pop-up Store 

Será uma promoção realizada pelo site e redes sociais desde o dia 1º de 

setembro, em que as compras feitas pelo site com 10% de desconto 

poderão ser retiradas na Pop-up Store, no dia 22 de setembro, no 

Campo de São Bento, em Niterói. A divulgação será feita através de 

links patrocinados nas redes sociais e pesquisas. 

A Pop-up Store será um stand com os produtos exposto de forma que 

comunique a identidade e o propósito da marca. Tendo como objetivo, 

criar contato diretamente com seus clientes. 

 

2) Sorteio de Produtos – Instagram 
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Será realizado em datas comemorativas como, dia das mães, dia dos 

namorados e natal, o sorteio de produtos pelo Instagram. Com o objetivo 

de criar maior engajamento com a marca, abranger potencial público 

consumidor. 

 

3) Desconto na segunda compra no site. 

Na segunda compra no site, através das informações de cadastro, o 

consumidor terá direito a 10% de desconto, com compras acima de 

R$100,00. 

 

4) Parcerias. 

Para se consolidar no mercado, a empresa fará parcerias com lojas e 

ateliês de decoração e moda, com o objetivo de popularizar a marca, e 

atingir diversos públicos de consumidores. E potencializando o mercado 

alternativo e artesanal. 

4.7.3 Objetivos Estratégicos 

 A empresa Primavera tem como objetivo se consolidar no mercado de 

Niterói e Rio de Janeiro, abrangendo outras regiões do Brasil, nos próximos 3 

anos. 

 Com o crescimento da demanda e do lucro o objetivo em longo prazo da 

empresa é construir uma loja física, em que possa disponibilizar de um espaço 

multifuncional, em que tenha espaço compartilhados para pequenos artesãos, 

para workshop e cursos, e um jardim com bistrô. Buscando incentivar e 

potencializar os pequenos empreendimentos, com uma economia colaborativa. 

4.7.4 Comunicação 

A estratégia de comunicação de marketing da empresa Primavera tem 

como função estabelecer quais métodos que serão usados para que se 

consiga alcançar o público-alvo, sendo importante para toma de decisão e 

construção de metas da empresa. 

Com isso, as ferramentas usadas são os 4Cs de Marketing, SEO, Link 

patrocinado e Inbound Marketing como foram abordado no segundo capítulo do 

estudo. 

 4.7.4.1 Estratégia 4Cs 
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Cliente: A personagem fictícia Bia Sofia, elaborada no capitulo anterior 

com o objetivo de compreensão das necessidades e dos desejos dos seus 

clientes. 

Custo: Faixa de produtos abrangente com produtos de R$15,90 até 

R$150,90, com o objetivo de ser acessível aos seus clientes e incentivar a arte. 

Conveniência: A experiência da compra no site da empresa tem como 

objetivo ser leve e simples, com layout minimalista, funcional e empático 

tornando o ato da compra virtual mais direto com o consumidor, com linguagem 

formal e acessível. Com uma comunicação interativa 

Comunicação: No site a comunicação com o cliente será interativa, 

surpreendendo seus clientes em momentos estratégicos e em diferentes 

etapas da decisão de compra, visando seus desejos e necessidades. Com 

canais de comunicação direta com o cliente por chats on-lines. 

 4.7.4.2 Estratégia SEO 

Será usada a ferramenta de marketing digital SEO-on-page, em que com 

a estruturação do e-commerce  terá uma definição correta dos títulos, tags, 

URL confiável, como www.atelierprimavera.com.br, conteúdo simples e direto 

para seus clientes, banda larga com rápido carregamento da página para. 

As parcerias feitas com outras marcas também são uma estratégia de 

SEO-off-page em que ocorre o redirecionamento para o site da empresa 

parceira e vice-versa. Valorizando o site da empresa, e criando maior 

confiabilidade, como discorrido no capitulo 3, a estratégia de link building 

resulta em melhor ranqueamento do site. 

 4.7.4.3 Estratégia Inbound Marketing 

Será feito no ato da compra, caso o cliente queira, um cadastro do 

cliente possibilitando um canal por e-mail e Instagram para comunicação de 

promoções e eventos da marca Primavera. 

No site também terá conteúdos sobre cuidados com as plantas e 

decoração, com o objetivo de criar uma rede de compartilhamento de 

experiências e fotos entres os clientes e a marca. 

http://www.atelierprimavera.com.br/


61 
 

Outra proposta da marca é tornar a entrega e a embalagem do produto 

uma experiência, com embalagens personalizadas e coloridas, podendo ser 

aproveitadas para decoração, com bilhetes afetuosos para seus consumidores. 

 4.7.4.4 Estratégia de Promoção 

A promoção é uma forma de comunicação a ser adotada para alertar o 

público-alvo sobre o lançamento de um novo conceito ou produto. Sendo 

definida em cinco elementos: promoção de vendas, propaganda, relações 

públicas, venda pessoal e marketing direto/digital. É importante destacar que 

esses elementos variam de acordo com o produto ou conceito que será 

lançado. 

Podemos definir que a propaganda dá ao público-alvo uma razão à 
compra; a promoção de vendas, um incentivo à compra. Relações 
públicas tendem a desarmar consumidores menos suscetíveis às 
influencias da comunicação e a sugerir mais credibilidade; a venda 
pessoal é recomendável para prospecção de mercado, isto é, ir até o 
público antes que ele venha até o produto/serviço, e é também 
recomendável para se criar relacionamentos com esse público; e, 
finalmente, o marketing direto é indicado para atrair novos 
consumidores e encontrar aplicações em comunicação, sob medida, 
aos diferentes consumidores finais. (POLIZEI, 2005) 

Dessa forma, foi elaborado um quadro com as estratégias que serão 

usadas em cada elemento da promoção da empresa Primavera, servindo como 

uma comunicação integrada de marketing do e commerce. 

  

 

 

Figura 23 – Cinco canais de Promoção de Marketing para empresa Primavera 
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  4.7.4.5 Distribuição 

As distribuições dos produtos serão feitas pela empresa B2LOG em 

casos de produtos maiores e maior quantidade ou postados pelo Correio 

quando forem produtos menores. A distribuição será feita de acordo com os 

pedidos feitos pelo e commerce da empresa, na plataforma WIX. Seguindo o 

seguinte processo: 

4.7.4.5.1 Fluxo de operação  

Figura 24 – Fluxograma de operações de venda da empresa Primavera Atelier 

 

4.7.5 Política de preços 

 4.7.5.1 Elaboração dos Preços 

Os preços dos produtos da Primavera, são feitos da seguinte forma: é 

feito uma planilha com o custo da matéria prima (valor da unidade do vaso de 

cerâmica), o custo médio de gasto de tinta por pintura, variando de acordo com 

o tamanho do vaso e da pintura do produto mais o custo da embalagem 

unidade que é o valor da caixa e embrulho para presente para ser enviado para 

o cliente. Com o total desse custo de matéria prima, é feito uma multiplicação 

de acordo com o grau de dificuldade, tempo de pintura, gasto de tinta e mão de 

obra para embalar e armazenar. 
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É utilizado o método de precificação com base no custo e serviço, sendo 

elaborado assim, um índice multiplicador que é aplicado sobre o custo do 

produto, para se formar o preço de venda, isto é, mark-up, sendo ilustrado a 

seguir: 

Figura 25 – Quadro com índice de mark up dos preços da empresa Primavera 

Atelier 

 Como os produtos são comprados, pintados, armazenados, divulgados, 

vendidos, embalados e expedidos apenas pela empreendedora Gabriela 

Autran, o markup seria uma fórmula de estruturar o custo da sua mão de obra e 

lucro. 

 No quadro a seguir é ilustrado como é feita a precificação dos produtos, 

com as faixas de preços de venda, margem, custo, receita e lucro. É feito um 

arredondamento para cima em todos os produtos para se enquadrar na faixa 

de preço e no valor agregado e perceptível para o cliente. 

. 

GRAU ATIVIDADES / SERVIÇOS MARKUP

GRAU 1

tempo curto com máximo uma hora de pintura 

Vaso pequeno com pouco gasto de tinta.Menos 

elaboração de tinta. Produtos mais leves e fáceis 

embalar e de armazenar.

4,3

GRAU 2

Tempo médio de 2 a 3 horas de pintura. Vasos 

pequenos e médios, com gasto moderado de 

tinta e elaboração de colorações diferentes. 

Produtos  médios para armazenar e embalar.

5,3

GRAU 3

Tempo maior, de 3 a 4 horas de pintura. Vasos 

grandes, com maior gasto de tinta e elaboração 

de cores e pinturas mais sofisticadas. Produtos 

pesados, grau maior de dificuldade para embalar 

e com maior demanda de espaço para 

estocagem.

6,3
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Figuras 26, 27 e 28 – Quadro de precificação dos produtos da Primavera 

Comparação de preços com concorrentes: 

De acordo como a relação de preços por tamanho das marcas 

concorrentes, a empresa Primavera possui a faixa de preço menor, sendo uma 

das estratégias de venda de introdução e implementação da marca e dos 

produtos no mercado. 

Figura 29 – Quadro comparativo das faixas de preço da empresa Primavera 

com as marcas concorrentes 

  4.7.5.2 Projeção das vendas, custo e justificativa 

A projeção de venda foi feita com base na média dos produtos vendidos 

nos anos anteriores, de acordo com o tamanho da peça e coleção. Dessa 

forma, foi feito um quadro projetando a venda mensal de cada categoria dos 

produtos com seus preços, custos e lucro mensal e anual. Essa projeção foi 

feita de acordo com o enquadramento do regime tributário da empresa, com 

faturamento anual de no máximo R$81 mil. 

TAMANHO  PRIMAVERA PREÇOS CASA MIND PREÇO TOKSTOK

Tam. Mini R$15,00 R$39,00 R$17,90 - R$19,90

Tam. PP R$25,00 - R$40,00 R$39,00 - R$59,00 R$19,90 - R$42,90

Tam. P R$40,00 - R$50,00 R$49,00 - R$69,00 R$42,90 - R$99,90

Tam. M R$ 55,00 - R$70,00 R$59,00 - R$119,00 R$45,90 - R$169,90

Tam. G R$ 75,00 - R$95,00 R$59,00 - R$199,00 R$239,90 - R$329,00

Tam. GG A partir de R$ 100,00 R$229,00 R$95,90 - R$289,90

Faixa de preços
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A quantidade estipulada foi feita de acordo com a procura e com o preço 

acessível do produto. Outra variável é a capacidade de armazenagem e de 

tempo de pintura de cada produto, sendo todo o processo feito por apenas uma 

pessoa, o máximo de produtos pintados e vendidos por mês foram até 150 

peças, de acordo com os anos anteriores.  

 

Figura 30 – Quadro com projeção de vendas por coleção de produtos. 

 

No quadro seguinte foi projetado o faturamento, lucro, custo e despesas 

anuais e mensais, considerando a venda mensal de 130 produtos, totalizando 

1.560 produtos vendidos no primeiro ano da empresa. Não foi considerado a 

despesa com o serviço de frete e entregas, pois as vendas serão realizadas 

com essa taxa adicional pelo menos no primeiro ano de empresa. Foi 

contabilizado o gasto total anual com a estruturação de infraestrutura com a 

compra das prateleiras e do seu parcelamento em 12x sem juros no crédito.    

 

 

 

DESCRIÇÃO TAMANHO
CUSTO TOTAL 

DE MATERIAIS

PREÇO 

/RECEITA
LUCRO

QNTD 

VENDAS 

MENSAL

RECEITA 

MENSAL

CUSTO 

MENSAL 

(MAT.PRIMA)

LUCRO 

MENSAL

VELINHAS Tam. Mini R$3,30 R$15,00 R$11,70 10 R$150,00 R$33,00 R$117,00

Coleção ZOO Tam. PP R$5,50 R$40,00 R$34,50 10 R$400,00 R$55,00 R$345,00

Coleção Frutinhas Tam. PP R$5,50 R$30,00 R$24,50 20 R$600,00 R$110,00 R$490,00

Coleção carinhas Tam. PP R$5,50 R$25,00 R$19,50 10 R$250,00 R$55,00 R$195,00

Coleção Zodiaco Tam. PP R$5,50 R$30,00 R$24,50 10 R$300,00 R$55,00 R$245,00

Vasinhos coloridos Tam. PP R$5,50 R$25,00 R$19,50 10 R$250,00 R$55,00 R$195,00

Coleção Poá Retro Tam. P R$7,50 R$40,00 R$32,50 10 R$400,00 R$75,00 R$325,00

Fridinha Tam. P R$7,50 R$50,00 R$42,50 10 R$500,00 R$75,00 R$425,00

Coleção Cactus Tam. M R$7,50 R$55,00 R$47,50 10 R$550,00 R$75,00 R$475,00

Vaso Médio Tam. M R$7,50 R$55,00 R$47,50 10 R$550,00 R$75,00 R$475,00

Vaso Médio Tam. M R$7,50 R$65,00 R$57,50 5 R$325,00 R$37,50 R$287,50

Vaso grande Tam. G R$10,50 R$75,00 R$64,50 5 R$375,00 R$52,50 R$322,50

Vaso grande Tam. G R$10,50 R$85,00 R$74,50 5 R$425,00 R$52,50 R$372,50

Vaso grande Tam. G R$10,50 R$95,00 R$84,50 5 R$475,00 R$52,50 R$422,50

Vaso de chão grande Tam. GG R$15,00 R$110,00 R$95,00 1 R$110,00 R$15,00 R$95,00

Vaso de chão grande Tam. GG R$15,00 R$130,00 R$115,00 1 R$130,00 R$15,00 R$115,00

Bacia Média Tam. M R$11,50 R$75,00 R$63,50 3 R$225,00 R$34,50 R$190,50

TOTAL R$141,30 R$1.000,00 R$858,70 135 R$6.015,00 R$922,50 R$5.092,50
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Figura 31 – Quadro com total de faturamento, despesa e lucro anual e mensal. 

 

4.8 Estrutura legal do negócio 

A empresa Primavera iniciará no mercado como micro empreendimento, 

se enquadrando no regime tributário de Simples Nacional, MEI 

(Microempreendedor Individual). Com a ocupação/CNAE principal de 

“COMERCIANTE DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 

INDEPENDENTE 4789-0/01”, por ter um faturamento anual inferior a R$81 mil. 

O Comitê Gestor do Simples Nacional, no exercício das 
competências que lhe conferem a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o 
Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de 
março de 2007, resolve: 
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e 
dá outras providências. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, 
inciso I e § 6º)(...) 
CAPÍTULO II - DO SIMPLES NACIONAL 
Seção I - Da Abrangência do Regime - Subseção I - Dos Tributos 
Abrangidos 
Art. 4º A opção pelo Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, no montante apurado na 
forma prevista nesta Resolução, em substituição aos valores devidos 
segundo a legislação específica de cada tributo, dos seguintes 
impostos e contribuições, ressalvado o disposto no art. 5º: (Lei 
Complementar nº 123, de 2006, art. 13, incisos I a VIII) 
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 
II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins); 
V - Contribuição para o PIS/Pasep; 

ANUAL MENSAL

faturamento R$72.180,00 R$6.015,00

lucro R$61.110,00 R$5.092,50

custo materia prima R$11.070,00 R$922,50

custo inicial infra estrutura (estantes) R$1.197,00 R$99,75

despesa anual tributos R$672,96 R$56,08

despesa anual plataforma WIX R$348,00 R$29,00

total de despesas R$13.287,96 R$1.107,33

total de lucro R$47.822,04 R$3.985,17
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VI - Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade 
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991; 
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); 
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

 

Tendo as seguintes vantagens: a possibilidade de contratação de até um 

funcionário, emitir notas fiscais, com CNPJ, baixo custo mensal de tributos, 

possibilidade de crédito bancário e direito e benefícios previdenciários. Com 

isso, o regime tributário de Simples Nacional é o melhor custo benefício para os 

2 primeiros anos de implementação da empresa. 

 

4.9 Planejamento da abertura da empresa 

 4.9.1 Cronograma 

 O cronograma de atividades da empresa Primavera foi idealizado com o 

objetivo de lançar o e-commerce no mês de setembro junto com a entrada da 

estação propriamente dita. 

 Com todos as atividades sendo feitas pela empreendedora Gabriela 

Autran, o cronograma foi dividido por mês, com carga horário de segunda a 

sexta feira das 10 horas da manhã até 19 horas da noite, com as atividades 

sendo feitas em seu atelier. 

Figura 32 – Cronograma de implementação do negócio. 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATIVIDADE out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20

Registro Simples Nacional - MEI

Busca de investidores

Estruturação bancária Pessoa Jurídica

Elaboração do site; layout, design e funções 

Elaboração de conteúdo para o site

Compra de embalegens 

Compra das prateleiras

Compra das da materia prima 

Pintura dos vasos 

Fotografia dos vasos

Produção de comunicação visual 

Propaganda do lançamento do e-commecer 

no instagram 

Promoção de lançamento da Primavera 

Atelier

Lançamento do site e-commerce
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso de Administração teve como 

proposta elaborar um Plano de Negócios para avaliar a viabilidade e 

investimento necessário para a implementação do e-commerce Primavera 

Atelier. 

Com base no referencial teórico foi possível identificar que um dos 

motivos primordiais da mortalidade precoce no Brasil ocorre por falta de 

planejamento prévio antes da abertura da empresa, com isso, foi elaborado um 

plano de negócio aprofundando os objetivos, propósito e a viabilidade 

financeira para a abertura do negócio. 

Dessa forma, com a construção do plano de negócios da empresa 

Primavera Atelier, foi possível concluir que a empresa deve-se enquadrar pelo 

menos nos dois primeiros anos no regime tributário MEI e que seu investimento 

inicial para o primeiro ano seria R$13.287,96, sendo um custo razoavelmente 

possível. A empresa tem como meta vender pelo menos 100 produtos por mês 

com um faturamento em média de R$4.000,00 mensais 

No entanto, o maior desafio para a concretização do negócio é a 

concentração de todas as atividades apenas na empreendedora Gabriela, pelo 

menos nos dois primeiros anos antes da contratação de um funcionário para 

auxiliar nas demandas administrativas e burocráticas. 

O principal canal de vendas e de contato direto com seus clientes, 

estabelecido desde 2017, é o Instagram, sendo assim é necessário manter o 

engajamento e postagens ao longo da estruturação do e-commerce que durará 

um ano. A empresa virtual será implementada no primeiro dia do mês de 

setembro de 2020, anunciando a mudança de estação, junto com a promoção 

de primavera com 10% de descontos em compras acima de R$100,00. Outra 

estratégia será a parceria com outras marcas no ramo de decoração no 

Instagram, com o intuito de ganhar mais seguidores. 

Sendo assim, a ferramenta do plano de negócios é de suma importância 

para análise prévia da viabilidade do negócio antes de sua implementação no 

mercado, pois fornece informações importantes que podem ajudar na tomada 



70 
 

de decisão, definição de metas e identidade da empresa. Entretanto na sua 

elaboração é necessário identificar as necessidades e metas cada empresa, 

que nesse estudo trata-se de um micro empreendimento virtual. 
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