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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.1. Oportunidade 

 As crianças possuem um crescimento acelerado, crescem em média 25 cm no 

primeiro ano, e 10 cm no segundo ano inteiro. Como resultado deste fato, a mudança 

da numeração das roupas é constante, tornando a vida dos pais, especialmente a da 

mãe, uma permanente busca por roupas.  

 Existe também a necessidade de se desfazer das roupas usadas, muitas vezes 

isso é feito através de doações, o que é ótimo, mas em algumas situações as mãe 

gostariam de poder reaver parte do valor gasto com aquela roupa. 

 No outro lado existem pequenos empreendedores do setor de moda infantil que 

estão sempre buscando formas de aumentar seus ganhos. 

 Nós da REBEBÊ faremos essa ponte entre clientes e vendedores, sempre 

buscando uma relação em que ambos sejam beneficiados. 

1.2. Foco da empresa 

 Nosso foco é atuar no nicho de mercado de roupas infantis, através de um 

marketplace, explorando a venda online de produtos novos e usados, nosso público-

alvo é composto majoritariamente por mulheres e microempreendedores do setor de 

moda infantil. 

1.3. Principais objetivos 

1. Estabelecer um novo padrão de qualidade de atendimento no mercado de e-

commerce, proporcionando aos usuários uma experiência agradável durante suas 

transações. 

2. Potencializar o faturamento e os lucros de nossos parceiros.  

3. Revolucionar a forma de relacionamento com clientes no e-commerce 

brasileiro. 

4. Criar uma relação de respeito e confiança com os parceiros e clientes. 
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1.4. Previsão de faturamento e lucro 

 A previsão de faturamento para os três primeiros anos de atuação é: 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

97.200,00 128.790,00 170.646,75 

 

1.5. Investimento total 

 O investimento é de: R$ 29.904,75. Para fins práticos: R$ 30.000,00. 

 

2. A EMPRESA 

2. 1. Nome: REBEBÊ 

2.2. Descrição do negócio 

Um Marketplace de roupas e acessórios infantis. Um site onde as pessoas 

possam comprar e vender roupas infantis novas ou usadas, de forma segura e prática. 

Um ambiente virtual agradável e amigável aos usuários, com lojas independentes e 

personalizáveis. 

A proposta da empresa inclui o oferecimento de conteúdo especialmente 

desenvolvido para o público alvo, o que inclui conteúdo exclusivo (temos um pré-

acordo de consultoria com a Psicóloga, especialista em psicologia infantil, Michele 

Santos da Silva, este acordo tem como princípio a promoção mútua, sem custos para 

ambas as partes) e conteúdo de outros parceiros (blogs, canais do YouTube, sites e 

aplicativos). Essa será uma das formas de atrair clientes e mantê-los na plataforma. 

O negócio é simultaneamente B2B e B2C, ou seja, a empresa atenderá 

diretamente pessoas físicas e jurídicas, fornecendo serviços específicos para atender 

as necessidades de cada categoria de clientes. Aos consumidores será oferecida a 

plataforma intuitiva, possuindo um serviço de pagamento com diversas opções de 

pagamentos (crédito, débito, boletos etc.), serviço de pós-venda, SAC, devolução ou 

troca. Aos vendedores/anunciantes será oferecida a plataforma para criação, 

personalização e atualização da loja virtual, sistema com dados estatísticos e 

contábeis básicos sobre a loja, serviço de correio otimizado (impressão de etiquetas), 

serviço de auxílio a trocas, serviço de pagamento, orientações sobre embalagem e 

envio adequados etc. Abaixo temos uma resumo do serviço: 
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3. PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Evandro dos Santos Siqueira, hoje com 30 anos, filho de comerciante e 

servidora pública, desde muito jovem atuou diretamente na gestão de comércios 

tradicionais: Bares, lanchonetes, entre outros. Fascinado por ciência e tecnologia, 

formou-se aos 22 anos em Ciências Biológicas, exerceu o magistério por 2 anos. Atua 

como Supervisor de Operação na empresa SLA informática. Está cursando a 

graduação tecnológica em Processos Gerenciais com ênfase em Empreendedorismo 

na Universidade Federal Fluminense e estudando programação simultaneamente. 

4. ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

4.1. Organograma 

 

Direção

T.I.* Comercial Marketing
Apoio

ADM

Comtábil *

Jurídico *
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* Serviço terceirizado 

 

Área / Cargo Responsável Atribuições 

Diretoria Evandro Siqueira Desenvolver e manter a visão da empresa. Planejar, 

desenvolver diretrizes e objetivos do negócio. Exercer as 

atividades de RH (gestão de pessoas). Exercer a gestão 

financeiras. Procurar novas oportunidades de negócios e 

alianças estratégicas com outras empresas. Atuar diretamente 

as áreas da empresa exercendo atividades variadas. 

Subordinado: Auxiliar administrativo* 

T.I. Evandro Siqueira Buscar sistemas informatizados para atender às necessidades 

da empresa. Coletar dados e informações uteis para a gestão 

da empresa. Mantém-se informado sobre novos lançamentos, 

técnicas, sistemas do mercado avaliando sua implantação 

pela empresa 

Comercial Evandro Siqueira Supervisionar a comercialização dos produtos efetuada pelos 

parceiros. Acompanha o mercado, detectando oportunidades 

de negócio. Contatar e visitar clientes em potencial. Preparar 

e apresentar as propostas, promover o fechamento dos 

negócios, provendo aos clientes as informações e 

esclarecimentos necessários. Atender aos clientes ou 

representantes. Fazer visitas visando o estreitamento dos 

laços comerciais. Manter-se atento ao comportamento dos 

concorrentes, às tendências do mercado que possam afetar 

sua área de atuação, buscando recursos, orientações e 

planejando e executando ações de resposta. Criar relatórios e 

mapas demonstrativos sobre o desempenho da área. 

Marketing Evandro Siqueira Planejar, coordenar e executar o Mix de marketing. Identificar 

novas oportunidades de mercado. Avaliar a concorrência. 

Identifica e estabelece estratégias para atingir novos 

mercados. Monitorar e avaliar o nível de satisfação dos 

clientes. Manter-se atento ao comportamento dos 

concorrentes e novidades do mercado que possam afetar sua 

área de atuação buscando recursos e orientações, discutindo 

planos de ação com as demais áreas da empresa. Prepara 

relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da 

área. Participar de reuniões com as demais áreas expondo 

resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio. 
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Supervisionar e atuar na produção de conteúdo para a 

plataforma. 

Subordinado: Estagiário. 

Estagiário Universitário(a), de 

preferencialmente de 

cursos como 

Marketing 

Empreendedorismo, 

Administração, e 

outros relacionados à 

produção audiovisual 

Administrar nas mídias sociais, mantê-las ativas e atualizadas. 

Responder aos clientes em todos os meios, disponíveis. 

Atender o telefone, anotar recados, e fatos importantes. 

Cuidar da agenda, mantê-la atualizada. Manter o ambiente de 

trabalho limpo e organizado. Dentre outras funções. 

Auxiliar 

administrativo 

Universitário(a) ou 

recém-formado em 

empreendedorismo 

ou administração, 

técnico em 

administração, ou de 

outras áreas desde 

que demostre as 

características 

necessárias para o 

cargo. 

Enviar e receber documentos. Controlar entrada e saída de 

correspondências. Atender ligações telefônicas. Manter 

atualizada a agenda de contatos da empresa. Operar 

programas e equipamentos necessários ao funcionamento do 

escritório. Recepcionar o público em geral. Agendar atividades 

internas e externas. Elaborar relatórios. Manter o espaço de 

trabalho organizado e funcional. Realizar tarefas e rotinas 

administrativas em geral 

 

 

 

4.2. Descrição da estrutura física  
 

 A empresa iniciará suas atividades em home office. Um dos quartos do 

apartamento de 12 m², será transformado em escritório e será de uso exclusivo das 

atividades da empresa. O mobiliário será básico: um armário, duas mesas de 

escritório, cadeiras. Inicialmente serão utilizados os notebooks meus notebooks de 

uso pessoal, estes correspondem a parte de hardware que é indispensável para a 

gestão do negócio, eles serão gradualmente substituídos por outros comprados para 

uso exclusivo da empresa, uma impressora e internet. 

 Posteriormente, conforme o crescimento de suas operações, a empresa poderá 

vir a migrar para um escritório de coworking ou endereço próprio, conforme avaliação 

nos indicar ser o mais adequado para o momento.  
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5. ANÁLISE DE MERCADO 

5.1. Panorama e dimensionamento do mercado 

Acreditamos que o mercado de moda infantil online está em expansão. O Brasil 

possui mais de 116 milhões de pessoas conectadas à internet (IBGE) e esse número 

tende a crescer nos próximos anos. Ao mesmo tempo, fazer compras pela internet 

tornou-se um hábito do internauta brasileiro, é o que revela estudo feito pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) nas 27 capitais do país. Segundo o levantamento, 89% dos 

internautas realizaram ao menos uma compra online no último ano. 

As empresas que atuam no segmento de Moda Infantil e Bebê, devem 

movimentar cerca de R$ 40 bilhões no varejo, em 2018, com um crescimento 

aproximado 6,6% (sem considerar a inflação) e de 3,7% em volumes de peças, 

segundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI). Acreditamos está 

ocorrendo uma migração gradual de consumidores do mercado tradicional para o 

virtual, não de forma total, porém os consumidores farão cada dia mais compras 

online, dividindo ainda mais sua atenção entre os dois mercados. 

De acordo com a 38º edição da pesquisa Webshoppers (2018), feita pela Ebit, 

o segmento de marketplaces de produtos novos e usados teve um crescimento 

nominal de 62,4%, no ano anterior (2017). De modo que esse setor em 2016 

representava 16,9% do mercado de Digital Commerce, em 2017 sua participação foi 

correspondente a 22,9%. Juntos, os marketplaces B2C (apenas de produtos novos) e 

os que são B2C e C2C (com produtos novos ou usados e artesanato) representam 

um share de 65,4% do Digital Commerce. E a cada ano, aumenta a lista de e-

commerces que migram para o modelo de marketplace, ou seja, sites que permitem 

a venda de outros lojistas na mesma plataforma. 

Ainda de acordo com a 38º edição da Webshoppers, o modelo, que está em 

franca expansão, e tem sua popularidade relacionada especialmente com três fatores 

principais: A crise político-econômica brasileira impulsionou a busca por alternativas 

de consumo, como os marketplaces, e à medida que esse tipo de e-commerce oferece 

uma gama maior de fornecedores e produtos, os preços tornam-se mais competitivos 

e oferecem mais vantagens e variedades para os consumidores. Em contrapartida, o 

modelo igualmente mostrou-se vantajoso para novos vendedores formais e informais 

https://www.ebit.com.br/webshoppers
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para venda de produtos novos ou usados, pois o próprio marketplace fornece as 

ferramentas necessárias para os vendedores. Desta forma, não necessariamente o 

vendedor precisa despender esforço e investimento para estruturar seu próprio e-

commerce com maior escalabilidade. 

O ritmo de vida dos consumidores está cada dia mais acelerado, e como 

resultado, formas mais práticas, rápidas, e ao mesmo tempo seguras de consumo têm 

sido cada dia mais demandadas, conforme aponta estudo do SPC Brasil e da CNDL, 

51% dos internautas fizeram alguma compra por meio de aplicativos, o percentual é 

ainda maior entre a população mais jovem, 60%, no último ano. O que mais leva as 

pessoas a comprarem via aplicativos é a facilidade de acesso, uma vez que a compra 

pode ser realizada pelo próprio smartphone, 52%, depois a praticidade e rapidez, 

49%, a disponibilidade de melhores ofertas, 37%, e a facilidade de organização que 

os aplicativos oferecem, 26%. 

Não somente o número de consumidores online tem crescido, mas também o 

modo de consumo tem se alterado, pode-se observar um amadurecimento dos 

consumidores online. O estudo “The Shopper Story 2017”, da Criteo aponta que 79% 

dos brasileiros são “omnishoppers”, ou seja, utilizam uma variedade de dispositivos, 

canais e plataformas para navegar e comprar. O estudo demostra também que a 

maioria dos brasileiros adota o “showrooming”, ou seja, o cliente tem o primeiro 

contato com o produto na loja física, porém compra online. Sendo que 64% dos 

consumidores percorrem esse caminho ocasionalmente e 29% o fazem com 

frequência. No sentido contrário, 62% dos brasileiros aderem eventualmente ao 

“webrooming”, pesquisando online, e comprando no varejo tradicional, 20% fazem 

isso regularmente. 

5.2. Barreiras à entrada de novos competidores 

 A complexidade do negócio assusta possíveis aventureiros que não possuem 

algum conhecimento técnico ou familiaridade com tecnologia. 

 Como o negócio se trata de mediação de transações comerciais digital, é 

necessário construir uma marca para inspirar confiança nos clientes que fornecerão 

seus dados pessoais, e financeiros, como cartões de crédito. 
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5.3. Descrição do público-alvo 

 Devido à natureza da empresa, temos dois públicos distintos. O primeiro é 

composto majoritariamente por mulheres, entre 18 e 50 anos, representam mais de 

80% dos consumidores de roupas infantis, de todas as classes sociais, da Região 

Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. As mulheres representam 51,6% do total 

de consumidores online, segundo a 37º edição da pesquisa Webshoppers. 

O segundo é formado por microempreendedores do setor de moda infantil do 

estado do Rio de Janeiro, lojistas, pequenos fabricantes, artesãos, comerciantes de 

feiras e similares. 

5.4. Estratégias de segmentação do mercado 

Inicialmente a atuação da empresa será restrita ao estado do Rio de Janeiro, 

pois este além de possuir uma dimensão geográfica reduzida, possui em 2018 a 

população estimada em 17.159.960 habitantes 3° maior do país, sendo 52,3% 

mulheres, o 4° maior IDH, e 2° maior mercado, atrás de São Paulo. (IBGE).  

Pretendemos ampliar a área de atuação da empresa gradativamente pelos 

estados da região sudeste, e posteriormente buscaremos a expansão para as regiões 

Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Não será criado nenhum impedimento para que 

esta ordem seja quebrada, vendedores e consumidores de todas as regiões poderão 

utilizar a plataforma desde o início das operações. Quando nos referimos à atuação 

da empresa, temos a intensão de esclarecer que as atividades de marketing 

relacionadas à publicidade e propaganda serão concentradas em uma região de cada 

vez, seguindo o calendário de expansão.  

Optamos por uma expansão orgânica para que seja preservada a qualidade de 

atendimento aos clientes, para que os processos sejam ajustados e a capacidade 

técnica-operacional acompanhe adequadamente às necessidades da organização. 

5.5. Análise da concorrência 

 O mercado de moda infantil é muito concorrido, existem inúmeros “players”, 

com propostas diferentes, porém buscando atender às mesmas necessidades, ou 

seja, disputando fatias do mercado. Destacamos alguns: 

https://www.ebit.com.br/webshoppers
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 1. Antes de mim, a principal concorrente identificada, é um marketplace de 

produtos infantis variados, roupas, calçados, acessórios, brinquedos etc. Vende 

produtos novos e usados, permite também que pessoas físicas anunciem produtos; 

2. Ficou Pequeno é um marketplace de roupas infantis e outros artigos que tem 

uma proposta similar ao que pretendemos, realiza atividades B2B e B2C, vende 

produtos novos e usados, permite também que pessoas físicas anunciem produtos; 

3. Tricae é marketplace de produtos infantis variados, roupas, calçados, 

acessórios, brinquedos etc. Vende somente produtos novos; 

4. Santo Baú, um brechó online; 

5. Segunda Mãozinha, um guia de brechós infantis e marketplace de produtos 

usados, o site conecta vários brechós; 

6. Enjoei é um marketplace de produtos variados, dentre eles roupas infantis, 

em sua maioria usados; 

7. Moda Love, e-commerce de moda infantil; 

8. OLX, site de anúncios; 

9. Mercado Livre, site de anúncios; 

10. Facebook, atualmente os grupos de desapego do Facebook se tornaram 

uma ferramenta comum para a venda de itens usados; 

11. Instagram, os perfis são utilizados para a venda de produtos infantis; 

5.6. Descrição dos possíveis parceiros 

Os comerciantes ou fabricantes de roupas infantis, em geral, são possíveis 

parceiros, porém especialmente os pequenos lojistas multimarcas, ou de marcas 

pouco conhecidas, brechós tradicionais (loja física), que não atuam no e-commerce, 

entretanto, nada impede que lojas ou pessoas que já atuam no e-commerce sejam 

nossas parceiras, pois a REBEBÊ se tornaria mais um canal de vendas, ampliando o 

alcance de seus produtos. Destacamos alguns parceiros em potencial: 

1. Pique Pega - Loja de moda infantil - Niterói; 

2. Julinha Modas - Loja de moda infantil - Niterói; 

3. Relusa Kids e Teen - Loja de moda infantil - Niterói; 
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4. Bimbo Mio Moda Baby, Kids e Teen - Loja de moda infantil - Niterói; 

5. Magazine da Criança - Loja de moda infantil - Niterói; 

6. Barulho - Loja de moda infantil - Niterói; 

7. Zig Zig Zá - Brechó e Outlet Infantil - Niterói; 

8. Casa Arthur Moda Infantil - Loja de moda infantil - Niterói; 

9. Topsy - Loja de moda infantil - Niterói; 

10. Maria José Bebê - Loja de roupas para bebês - Niterói; 

 

Podemos citar também a parceria com produtores de conteúdo específico para 

o público-alvo, profissionais que têm interesse no mesmo público, destaco aqui um 

acordo informal de parceria já tratado com a Psicóloga, especializada em psicologia 

infantil, Michele Santos da Silva, que prevê a colaboração mútua na área de 

marketing, no caso, a produção de conteúdo especializado para as mães e pais, como 

dicas sobre educação, saúde mental e física.  

 

6. PLANO ESTRATÉGICO 

 

6.1. Missão 

 Facilitar a vida das famílias – Transformar as relações de consumo no mercado 

de moda infantil – Elevar o padrão de qualidade no atendimento do e-commerce 

brasileiro, através do exemplo. 

6.2. Visão 

Ser o maior e mais confiável marketplace de moda infantil do Brasil em 15 anos.  

6.3. Valores 

Proximidade ao cliente, Pessoas em primeiro lugar, Honestidade, Respeito, 

Responsabilidade, Sustentabilidade; Inovação, Comprometimento, Transparência. 
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6.4. Análise SWOT 

  

Forças 

 Equipe enxuta;  

 Planejamento e organização; 

 Comunicação eficiente; 

 Negócio escalável; 

 Qualidade do serviço; 

 Variedade de produtos; 

Fraquezas 

 Falta de experiência neste 

negócio; 

 Marca desconhecida; 

 Escassez de recursos; 

 

Oportunidades 

 Mercado em crescimento de 

moda infantil, com destaque para 

o e-commerce; 

 O atividade e-commerce ainda 

está subaproveitada entre os 

comerciantes tradicionais; 

 Nenhum dos concorrentes se 

mostra claramente como um líder 

de mercado; 

 

Ameaças 

 Concorrentes já estabelecidos; 

 Cenário econômico nacional; 

 Insegurança jurídica; 

 Violência, especialmente roubo 

de correspondências; 

 

 

 

6.5. Objetivos e metas 

6.5.1 Objetivos 

6.5.1.1. Objetivos da qualidade 

1. Estabelecer um novo padrão de qualidade de atendimento no mercado de e-

commerce, proporcionando aos usuários uma experiência agradável durante suas 

transações. 

2. Ser eficiente na resolução de quaisquer problemas que possam gerar 

insatisfações aos clientes. 

3. Manter um elevado nível de satisfação dos parceiros, acolhendo suas 

sugestões, sempre que possível. 

4. Potencializar o faturamento e os lucros de nossos parceiros.  
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6.5.1.2. Objetivos com o ambiente 

1. Estimular o consumo consciente, alinhado com os princípios da 

sustentabilidade: Reduzir, Reciclar e Reutilizar. 

2. Adotar práticas e processos internos ecologicamente corretos, reduzindo ao 

máximo o impacto ambiental de nossa atuação.   

6.5.1.3. Objetivos com as pessoas 

1. Valorizar a equipe, fornecendo as condições necessárias para o 

aperfeiçoamento contínuo dos profissionais.  

2. Manter um ambiente de confiança mútua em que todos os membros da 

equipe tenham motivação a trabalhar. 

3. Criar uma relação de respeito e confiança com os parceiros e clientes. 

6.5.2. Metas 

Prazo Definição 

Curto Iniciar atividades no prazo de 1 ano; 

Ter transações realizadas em todas as regiões do estado do RJ em 1 ano e meio; 

Possuir vendedores cadastrados em todas as regiões do estado do RJ em 2 anos; 

Manter um nível de satisfação igual ou superior a 98% dos consumidores;  

Médio Ter transações realizadas em todos os estados do Sudeste em 3 anos; 

Possuir vendedores cadastrados em todos os estados do Sudeste em 4 anos; 

Ter transações realizadas em todos os estados do Brasil em 5 anos; 

Possuir vendedores cadastrados em todos os estados do Brasil em 7 anos; 

Longo Ser a maior plataforma especializada em moda infantil do Brasil em 10 anos; 

 

6.6. Ações estratégicas 

 Visando alcançar as metas inicialmente serão realizadas, além do marketing 

por meios digitais, as seguintes atividades: 

 1. A realização de evento de pré-lançamento promovendo a interação entre os 

consumidores das cidades de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro com o objetivo 

de conhecê-los melhor e divulgar a nossa marca, “quebrando o gelo”, para ao menos 

localmente facilitar a aceitação e adesão do público. 
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 2. Realização contínua de pesquisa para verificar o nível de satisfação dos 

clientes e parceiros, buscando identificar oportunidades de melhoria e se as 

necessidades estão sendo adequadamente supridas. 

 3. Participação de feiras de moda infantil e moda em geral com o de divulgar a 

marca e apresentar o serviço, identificar possíveis parceiros, conhecer o mercado e 

captar ideias. 

 4. Participação de eventos sobre empreendedorismo com os objetivos de 

aprendizagem a partir de compartilhamento de experiências e apresentações de 

especialistas em áreas diversas.  

6.7. Indicadores 

 

Indicador Meta Responsável frequência 

N° de transações por região do RJ A definir Evandro Siqueira mensal 

N° de transações por estado A definir Evandro Siqueira mensal 

N° de vendedores cadastrados por região do RJ A definir Evandro Siqueira mensal 

N° de vendedores cadastrados por estado A definir Evandro Siqueira mensal 

Satisfação dos consumidores 98% Evandro Siqueira mensal 

Satisfação dos Parceiros 98% Evandro Siqueira mensal 

 

 

6.8. Plano de ação e formas de acompanhamento da execução 

 A implementação seguirá os seguintes passos: 

 

N° Atividade  Responsável Acompanhamento 

1 Iniciar Campanha de publicitária de pré-

lançamento. 

Evandro Siqueira  Relatório das ferramentas 

do Facebook e Instagram. 

2 Abertura legal da empresa Evandro Siqueira  In loco 

3 Consultoria de Lançamento da plataforma Evandro Siqueira  In loco 

4 Contratação dos serviços de telefone e 

internet 

Evandro Siqueira  In loco 

5 Visitas e Reuniões para apresentação da 

proposta para comerciantes do ramo 

Evandro Siqueira  In loco 

6 Buscar parceiros na Produção de conteúdo Evandro Siqueira In loco 

7 Celebrar parcerias de produção de conteúdo Evandro Siqueira In loco 

8 Planejamento do evento de pré-lançamento Evandro Siqueira  In loco 

9 Contratação de recursos do evento  Evandro Siqueira In loco 
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10 Evento de pré-lançamento Evandro Siqueira  In loco 

11 Iniciar recrutamento de estagiário Evandro Siqueira In loco 

12 Lançamento da plataforma  Evandro Siqueira  In loco 

13 Lançamento de campanha publicitária de 

pós-lançamento 

Evandro Siqueira  In loco 

14 Contração de Produção gráfica Evandro Siqueira In loco 

15 Seleção de estagiário Evandro Siqueira In loco 

15 Contração do estagiário Evandro Siqueira In loco 

 

6.9. Modelo de negócios 

 

CANVAS 

 

 

 O modelo é baseado na concentração de oferta e demanda em um mesmo 

ambiente, onde os concorrentes se tornam também um meio de atrair novos 

consumidores, criando assim um fluxo maior de visitantes para a plataforma que um 

e-commerce isolado teria, resultando numa maior visibilidade dos produto que 

podem alcançar novos perfis de consumidores. Por suas características, 

normalmente, os marketplaces usufruem de um posicionamento melhor nos 

mecanismos de busca da internet que e-commerces isolados. Os consumidores 



17 

 

também são beneficiados pela concorrência e por encontrarem uma grande variedade 

de produtos.  

 Outra questão relevante é o baixo investimento se comparado à criação de 

um e-commerce próprio, pois os custos de marketing e manutenção da plataforma são 

diluídos, o que resulta em um maior retorno para os parceiros. 

 

7. MARKETING E VENDAS 

7.1. Descrição detalhada do produto/serviço 

 O serviço é marketplace com uma plataforma de qualidade e beleza, e ao 

mesmo tempo amigável ao uso, para isso escolhemos o serviço de plataformas da 

TORO Marketplaces. A intenção é atrair consumidores de diferentes classes sociais 

e transmitir credibilidade. Além da aparência da plataforma, o oferecimento de 

conteúdo útil e específico por meio das mídias sociais será também uma forma de 

chamar a atenção dos consumidores. 

 A qualidade do designing da plataforma do nosso marketplace tem também o 

objetivo importante de nos colocar perante os parceiros como a possibilidade de 

possuírem uma loja online de qualidade, aproximando assim até as lojas físicas mais 

simples de consumidores de todas as classes sociais, além de todos os outras 

facilidades que serão fornecidas. 

 A proposta é formada por um pacote de serviços:  

 O pacote de serviços é direcionado tanto às pessoas jurídicas 

(empreendedores do ramo de moda infantil) quanto às pessoas físicas. É composto 

pela plataforma em si, com lojas penalizáveis para anunciar seus produtos, acesso a 

relatórios sobre sua loja, serviço de logística simplificado, serviço de pagamento que 

aceitará diversos meios e serviço de marketing. 

 

7.2. Descrição da inovação trazida pela empresa 

 Buscamos racionalizar os gastos e o tempo dos consumidores fornecendo a 

maior variedade de roupas infantis possível em um mesmo site, e ao mesmo tempo 

ajudar nossos parceiros a terem maiores ganhos.  

 Faremos uma revolução na forma como os e-commerces se relacionam com 

seus clientes, com uso massivo das mídias sociais tanto para o fornecimento contínuo 

de conteúdo de qualidade, através de parcerias com profissionais de diversas áreas 
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que trabalhem com o mesmo público, quanto na interação com os clientes, 

respondendo de forma rápida e descontraída, buscando dar o melhor atendimento e 

ganhar a sua simpatia, gerando um fluxo de clientes que serão devidamente 

direcionados para a plataforma. 

 Ainda seguindo a lógica de racionalizar os gastos dos consumidores, é previsto 

que após migrarmos para uma plataforma própria, que adotaremos um modelo de 

cobrança diferenciado, onde a porcentagem cobrada sobre preço o total da transação 

irá variar conforme o destino dado aos valores. Os clientes (pessoas físicas) que 

optarem por converter os seus ganhos com as vendas em compras dentro da 

plataforma (comprando em nossos parceiros) serão isentos da cobrança de 

porcentual sobre os valores. 

7.3. A tecnologia e o ciclo de vida 

 O e-commerce em geral é um modelo de negócio em expansão no mundo 

inteiro, no Brasil está em um processo de popularização, aos poucos começando a 

fazer parte dos hábitos dos consumidores que estão superando a desconfiança em 

consumir produtos online. Os e-commerces de roupas infantis enfrentam ainda uma 

resistência dos consumidores em comprar roupas que não foram vistas pessoalmente, 

nem tocadas para seus filhos, porém o crescimento desse modelo de negócio 

demostra que tal resistência está sendo quebrada e aos poucos as famílias estão 

aderindo. 

 Quanto aos parceiros de vendas, os empreendedores como um todo já estão 

cientes das oportunidades oferecidas pelo comércio online, que a cada dia mais se 

afirmar como um possível canal de vendas eficiente e uma forma de maximizar o 

alcance de seus produtos.  

 Acreditamos que durante a fase de introdução do serviço no mercado, nos 

primeiros meses, a adesão será gradual, tanto por partes dos parceiros quanto dos 

consumidores. Consideramos positivo o crescimento gradual no início, sendo a 

oportunidade para ajustar os processos e fazer correções que forem necessárias, sem 

que a percepção de qualidade do serviço seja afetada negativamente, tanto pelos 

consumidores quanto pelos parceiros.  

 Após os primeiros meses acreditamos que o crescimento será acelerado, 

principalmente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde a atuação de 

marketing será maior inicialmente. Trabalharemos para que este crescimento 
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acelerado vá se expandindo por outros estados e regiões, mantendo a empresa em 

um crescimento acelerado ao longo dos primeiros anos.  

 Assim que estivermos atuando significativamente em todos os estados, é 

natural que o ritmo de crescimento se reduza, trabalharemos com o marketing, o 

desenvolvimento de melhorias e a busca constante por inovações para que o nosso 

crescimento seja perene.  

 

7.4. Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações 

 O modelo de negócio já existe, sendo assim, de início faremos uma consulta 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sobre a disponibilidade da 

marca, então será registrada. 

 

7.5. Evolução prevista  

 A plataforma escolhida para o projeto possui layout responsivo, ou seja, o site 

é compatível com diferentes tipos de dispositivos, desde computadores 

até tablets e smartphones. Estão previstas duas evoluções: 

 A construção de um aplicativo, inicialmente somente com funções básicas do 

site, posteriormente, o mesmo deve evoluir, possuindo todas as funcionalidades do 

site. 

 A construção de uma plataforma própria, totalmente personalizada, com áreas 

para promover a interação entre os consumidores o compartilhamento de 

experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma terceirizada 

Plataforma própria 

Aplicativo 
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 O início dessas evoluções não tem data prevista, quando for verificada a 

viabilidade financeira será iniciado o planejamento da evolução. 

 

7.6. Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes 

 A Antes de mim é um marketplace de produtos infantis variados, anuncia 

produtos novos e usados, realiza atividade B2B e B2C. Oferece ainda conteúdos 

direcionados ao público-alvo e espaço para a troca de experiências. Possuem um 

aplicativo que exerce as funções básicas do negócio (comprar e vender). E oferecem 

outros serviços como a retirada dos produtos no domicílio e cadastramento do produto 

no site. Possuem a proposta mais próxima a que desejamos, porém oferecem serviços 

de cadastramento e fotografia de produtos que a princípio não nos parece atraente. 

 Ficou Pequeno é um marketplace de roupas infantis e outros artigos que tem 

uma proposta similar, em alguns aspectos, ao que pretendemos, realiza atividades 

B2B e B2C, vende produtos novos e usados, permite também que pessoas físicas 

anunciem produtos, e ainda não possui aplicativo. Diferem da nossa proposta pois 

não disponibiliza conteúdos, nem espaços interativos, o site possui um aspecto 

simplista. 

 Tricae é marketplace de produtos infantis variados, roupas, calçados, 

acessórios, brinquedos etc. Vende somente produtos novos e permite somente que 

pessoas jurídicas anunciem produtos. Possui um aplicativo com as mesmas 

funcionalidades do site. É um concorrente na venda de produtos, principalmente na 

atuação B2B. 

 

7.7. Detalhamento da estratégia de entrada no mercado 

 O primeiro passo será iniciar uma campanha publicitaria de pré-lançamento 

com o intuito de provocar a curiosidade dos consumidores, apresentando a marca de 

forma a instigar a curiosidade dos consumidores e outra companha direcionada a 

encontrar anunciantes que poderão se cadastrar e iniciar suas atividades na 

plataforma de modo autônomo, seguindo os passos descritos na mesma. 

Simultaneamente, iniciar a busca por empreendedores do comércio tradicional 

que tenham o interesse em anunciar seus produtos na plataforma, tanto aquela que 

ainda não atuam no e-commerce, ou que já atuam, mas que desejam possuir mais 

um canal de vendas. Essa busca inicial por parceiros será realizada por meio de visitas 
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e agendamento de reuniões onde a plataforma será apresentada e feita a proposta. 

Incialmente a busca presencial por parceiros ocorrerá na Região Metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro, mais intensamente nos Municípios de Niterói, Rio de Janeiro 

e São Gonçalo. 

Realizaremos um evento de pré-lançamento para promover a interação entre 

os consumidores das cidades de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro com o objetivo 

de conhecê-los melhor e divulgar a nossa marca. 

7.8. Formação de preço 

 Seguindo as orientações dadas por Kotler & Keller definimos como nosso 

objetivo inicial é a maximização da participação de mercado. Constatamos que os 

concorrentes cobram em média 20% sobre o valor das transações, a Ficou pequeno, 

uma das principais concorrentes, cobra ainda uma taxa fixa de R$ 2,50 para pedidos 

acima de R$ 25,00. Utilizaremos o método chamado pelos autores de determinação 

de preço de mercado, ou seja, o preço cobrado pelos concorrentes será o principal 

balizador. A partir de tal análise optamos por cobrar 18% sobre o valor de cada 

transação. 

 

7.9. Distribuição 

 A plataforma será publicada na internet, abrangendo todo mercado nacional, 

os produtos serão devidamente embalados e enviados pelos vendedores e entregues 

em todos os municípios atendidos pelo serviço postal. 

7.10. Promoção 

 A promoção da marca se dará em diversas frentes. Serão realizadas visitas a 

comerciantes de moda infantil e um evento de pré-lançamento. A participação em 

feiras e eventos do ramo também faz parte do plano de promoção. Tais atividades 

serão realizadas com os objetivos de buscar parceiros e divulgar a marca. 

 A promoção online será realizada por meio de ferramentas de marketing digital 

como Hubspot Blog Topic Generator, Buzzsumo, Hootsuite, Leadlovers, KingHost, 

Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads, MailMarketing, as ferramentas de 

SEO, entre outras. São ferramentas relacionadas à gestão e produção de conteúdo, 

gestão de redes sociais, posicionamento da empresa em buscas no Google, escolha 
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de palavras-chave identificadoras, lançamento de e-mails e propagandas. Serão 

realizadas companhas publicitarias online, de pré-lançamento e outras contínuas para 

a alavancagem do negócio. As principais redes sociais serão intensamente utilizadas, 

em conjunto com as ferramentas como meio de aproximação entre a empresa e os 

clientes.  

 Parcerias com digital influencers específicos do público consumidor serão de 

grande importância na divulgação da marca, o envio de kits com presentes é uma 

abordagem que será explorada. Alguns nomes como: Mundo da Lelê, Andy Cordeiro, 

Enrico Bacchi no Instagram e páginas como Aprendizado de mãe no Facebook são 

algumas opções dentre inúmeras outras. E também parcerias com outros profissionais 

interessados no mesmo público para realização de marketing colaborativo. 

7.11. Relacionamento com o cliente 

 Seguindo nossos valores, pretendemos ser o mais transparentes que for 

possível com nossos clientes e parceiros. Buscaremos estar disponíveis para o 

atendimento, com esta finalidade, disponibilizaremos um chat para tirar dúvidas, 

resolver problemas, aceitar sugestões ou outro tipo de interação que o cliente desejar. 

O cliente ainda contará com o atendimento pelas redes sociais, por telefone (SAC), 

WhatsApp, Chat e e-mail. A criação de uma persona será importante para traçar um 

padrão de linguagem utilizada na plataforma e em todos os canais de comunicação. 

 Vale destacar o uso massivo das mídias sociais como forma de estreitar ao 

máximo o relacionamento com os clientes, respondendo sempre prontamente todas 

as interações nas redes sociais e também ter uma postura ativa nas redes, mantendo 

todas os canais atualizados. 

8. PLANO FINANCEIRO 

8.1. Investimentos pré-operacionais  

 O início de nossas operações se dará de forma semiprofissional, assim 

denominamos, pois, a própria natureza no negócio impõe a formalização prévia da 

empresa para que possam ser cumpridas exigências legais como por exemplo a 

emissão de notas fiscais, e também permitir a criação de vínculos jurídicos com outras 

empresa. Outra questão que se impõe devido à complexidade do serviço que 

pretendemos prestar é a adoção de uma plataforma terceirizada que contém todos os 
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serviços necessários. Entretanto, por ser um marketplace virtual a operação da 

empresa poderá ocorrer em home-office, o que exclui os gastos com aluguel de 

espaços e reformas. Permite também que inicialmente utilizemos o notebook, até 

então de uso pessoal para a gestão da empresa e a mesa de escritório também até o 

momento de uso pessoal.  

 Os investimentos identificados na fase pré-operacional serão R$ 935,00 da 

aquisição de equipamentos e mobiliário, sendo uma impressora, duas cadeiras e um 

armário. A consultoria de lançamento plataforma que custará R$ 2.500,00 que serão 

pagos à TORO Marketplace, a empresa escolhida para fornecer a plataforma e os 

serviços associados. Os gastos para abertura legal e registro da empresa, R$ 

2.600,00, sendo considerados os serviços da empresa de contabilidade Lafs 

Contabilidade, as taxas, despesas de cartório e aquisição de certificação digital da 

Certising. 

 O total dos investimentos pré-operacionais é de R$ 6.035,00. 

 

 Está prevista a compra de um Notebook para uso exclusivo da empresa no 13° 

mês de operação, ou seja, no início do segundo ano, representando um investimento 

de R$ 2.500,00. 
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8.2. Projeção de receitas 

 Partindo da análise de números de concorrentes, como a quantidade de peças 

vendidas no início de sua operação e o ticket médio de lojas de roupas infantis, 

realizamos nossa projeção de receitas. 

 A Ficou Pequeno, uma de nossas principais concorrentes, vendeu no início de 

suas operações aproximadamente 9.000, em 18 meses, entre 2012 e 2014, com isso 

projetamos a realização de aproximadamente 6.000 transações nos primeiros 12 

meses de nossa operação, apesar da previsão de crescimento do e-commerce no 

Brasil em 2018 ser de 15%, segundo o portal e-commercebrasil, consideramos um 

crescimento aproximado de 25% ao ano, ao menos nos anos iniciais, pois cada 

conquista de novos clientes e parceiros terá um impacto significativo para a empresa. 

Dada essa perspectiva, são esperadas cerca de 7.500 e 9.375 transações no segundo 

e terceiro anos respectivamente. 

 Para a formação de um ticket médio observamos um que o e-commerce Bebê 

Boutique possuía em 2017 um ticket médio de R$ 310,00, porém trata-se de uma loja 

que vende somente roupas de grife, constatamos também que a franquia de lojas Bb 

básico que possui dezenas de lojas no Brasil possui um ticket médio de R$ 107,00. 

Definimos o ticket médio de nossos parceiros sendo R$ 90,00, pois como somos um 

marketplace venderemos roupas de preços variados, desse valor serão cobrados 18% 

como taxa de serviço, ou seja, esperamos obter, em média, R$ 16,20 por transação, 

sendo previsto um reajuste anual de 6%, ou seja, 2% maior que a inflação que 

estimada para o ano de 2019. Diante destes dados formamos a projeção para os três 

primeiros anos de atuação: 
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8.3. Projeção de custos e despesas 

 A adoção do serviço terceirizado para criação e manutenção da plataforma, 

fornecido pela empresa TORO Marketplace, terá um custo que iniciará em R$ 849,00 

por mês, no início de nossa operação, esse valor irá variar conforme o crescimento 

da empresa, ou seja, conforme o número de produtos cadastrados e o número de 

visualizações da página, chegando a R$ 2.199,00 conforme pode ser observado: 

 

  

 Para a hospedagem da plataforma com o serviço de hospedagem de sites da 

GoDaddy, líder mundial em domínios, é previsto o gasto de R$ 28,00 por mês, no 

primeiro ano, e R$ 60,00 por mês do segundo ano em diante. 

 Optamos por evitar vínculos empregatícios tradicionais nos dois primeiros anos 

de atuação, ou seja, que envolvam a CLT, com a finalidade de reduzir os custos e 

riscos associados. Serão priorizados vínculos temporários, contratuais, estagiários e 

aprendizes. Partindo deste princípio utilizaremos um profissional freelancer para a 

criação das artes gráficas, ao custo de R$ 1500,00 por ano. Para atuar nas redes 

sociais e atender aos clientes, pagaremos uma bolsa a um(a) estagiário(a) de R$ 

1.000,00 por mês. O pró-labore a ser retirado será de R$ 1.900,00 no primeiro ano de 

atuação, visando encaixar-se no critério de isenção do Imposto de Renda.  
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 Está prevista a contratação de um auxiliar administrativo no terceiro ano de 

atuação, ao custo mensal de R$ 1.300,00 por mês, mais impostos, vale transporte e 

refeição. 

 As despesas com marketing e comercialização podem ser divididas em 

mensais e pontuais. As mensais estão relacionadas aos anúncios no Facebook e no 

Instagram e às visitas aos parceiros como comerciantes, fabricantes, dentre outros. 

As pontuais referem-se ao evento de lançamento e ao envio de kits para influencers. 

 

 Dentre os mensais, a previsão de gastos com anúncios impulsionados no 

Facebook e Instagram é de R$ 250,00 por mês em cada, no que diz respeito ao 

Facebook, o valor será consumido na compra de anúncios por meio de leilões, quanto 

ao Instagram serão desenvolvidas campanhas de impulsionamento. As visitas a 

comerciantes e fabricantes de roupas infantis tem como gasto estimado R$ 200,00 

por mês, estão incluídos gastos com transporte e alimentação.  

 Com o envio de kits para influencers que serão pontuais, a previsão é que 

sejam enviados 6 kits por ano, ao custo de R$ 250,00 cada, totalizando um gasto de 

R$ 1.500,00 por ano. A realização de um evento de lançamento da plataforma tem 

como previsão o gasto único de R$ 3.000,00. 
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 Para a realização do registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial é previsto o gasto de R$ 600,00. O gasto com honorários do escritório de 

contabilidade será de R$ 250,00 por mês. Segundo a lei que regula o estágio (Lei nº 

11.788/2008), é obrigatório contratar em favor do estagiário um seguro contra 

acidentes pessoais, para tal fim está previsto o gosto de R$ 91,20 por ano. 

 Estão previstas perdas mensais que variam de R$ 50,00 a R$ 150,00. Levamos 

consideração as perdas com extravio, furtos, devoluções e outros fatores que 

impeçam a conclusão a conclusão das transações. 

 

 Apesar da empresa operar em home-office e o serviço de internet doméstica 

estar disponível para o uso da empresa, decidimos por contratar um serviço 

independe de internet e telefone, de uma fornecedora diferente (NET), representando 

uma gasto de R$ 165,00 por mês, ficando a internet doméstica como alternativa 

emergencial.  

 

 É orçado um gasto de R$ 20,00 por mês em material de escritório. A abertura 

de conta para pessoa jurídica no banco INTER não apresenta custos, e possui um 

pacote completo de serviços. 
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8.4. Impostos e contribuições 

 Nossa empresa será classificada como uma Microempresa, pois possuirá um 

faturamento entre R$ 60.000,00 e R$ 360.000,00, habilitando-se assim para aderir ao 

Simples Nacional, este é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 Utilizando calculadora disponibilizada pelo Sebrae para auxiliar análise contábil 

chegamos à alíquota de 6%, como podemos ver abaixo: 
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8.5. Resultados 

 Partindo dos dados descritos até o momento neste projeto chegamos à 

seguinte demonstração de resultados: 

 

 A viabilidade do negócio pode ser observada apresentando um lucro 

significativo, já no primeiro ano. 

8.6. Fluxo de caixa 

Ano 1 
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 O 12 mês é o ponto mais relevante, pois neste momento fluxo de caixa 

acumulado deixa de estar negativo. 

Ano 2 
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Ano 3 

 

 

 

8.7. Análise de investimento 

 Para definirmos a taxa mínima de atratividade, levamos em consideração 

alguns fatores como: os riscos, a liquidez, o tempo e trabalho que serão necessários 

para implementação e operação do negócio. Optamos então por uma TMA de 20%. 

 Por se tratar de um negócio virtual, existem alguns fatores que propiciam a o 

obtenção de uma taxa interna de retorno elevada, como de fato foi obtida na projeção, 

368%. Podemos citar como fatores: o crescimento acelerado, a necessidade de 

estrutura simplificada e a escalabilidade.  

 Obtivemos também um elevado VPL, demonstrando claramente que o 

empreendimento não só é promissor, como possui uma margem significativa para 

superar percalços que provavelmente ocorrerão quando o projeto evoluir do 

planejamento para a prática. 
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 O payback o obtido foi de 12 meses, apesar do investimento inicial ser baixo, 

o projeto possui um custo fixo relativamente alto, o que se traduz numa operação 

deficitária nos primeiros meses, o que logo é revertido devido às características do 

negócio. Por isso, o payback estendeu-se um pouco, porém ainda é considerado 

baixo. 

 

 

 

 Com os resultados obtidos consideramos o projeto viável financeiramente e 

uma real oportunidade de negócio. 

 

8.8. Necessidade de recursos e formas de obtenção 

 Apesar do investimento inicial ser de R$ 6.035,00, devido aos custos de 

operação, existe a necessidade de formar um caixa para cobrir os primeiros 5 meses 

de atuação, nos quais está previsto que a empresa operará com déficit. Ao 

observarmos o fluxo de caixa chegamos a conclusão que a necessidade de recursos 

financeiros é de R$ 29.904,75. Para fins práticos: R$ 30.000,00. 

 Existem várias opções para financiarmos a criação e operação da empresa, por 

se tratar de um negócio escalável e virtual, existe a chance de conseguir um 

investimento de seed capital, entretanto, não é dentre as opções as que mais nos 

atrai, pois inicialmente não buscamos sócios. 

  Outra alternativa é o crowdfunding, o financiamento coletivo não pode ser 

descartado, mas a princípio não parecer ser adequado. 

 O empréstimo é uma alternativa, o BNDES oferece linha de microcrédito para 

empreendedores, o financiamento parcial é uma opção que pode ser considerada. 

 Finalmente, a opção que nos parece mais interessante que é o bootstrapping, 

ou seja, começar o negócio com recursos próprios, apesar de ser o dinheiro mais caro, 

é o modo menos arriscado de começar uma startup, pois não será contraída uma 

dívida. 

 

https://destinonegocio.com/br/mercado/financiamento-coletivo-crowdfunding-segue-batendo-recordes/
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