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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Somos três entusiastas por moda: Carol e Pedro são namorados e a Tamara é 

prima da Carol. Desde 2015 nós vínhamos conversando sobre construir algo 

voltado para moda. A gente costumava se encontrar final de semana e falar sobre 

as marcas emergentes cariocas, de todos os nichos e estilos. A gente viu muita 

gente crescer e se estabelecer de lá pra cá. E então, pensamos: por que não a 

gente? 

A vontade de ter algo próprio surgiu muito do Pedro, que tem na família exemplos 

de empreendedores como o Pai e o irmão, cada um começou do zero e hoje 

possui uma empresa. A Carol e a Tamara estavam cansadas do que viam 

disponíveis no setor de bolsas e acessórios de couro. Muito produto mal 

costurado, arrebentando e com um custo benefício ruim.  

A partir daí, os três foram pensando em possíveis produtos, buscando referências 

e, conforme o tempo foi passando, a gente desenvolveu a ZAIT. Ela foi o ponto de 

partida em relação a tudo: busca de fornecedores, costureiros, produção de foto, 

estruturação de marca, etc.  

Com a ZAIT também vieram às primeiras frustrações. Depois de se lamentar muito 

mandando material para costureiras avulsas fazerem a ZAIT, identificamos o 

primeiro impasse no mercado - a mão de obra. Então, o Pedro e a Carol se 

responsabilizaram em estudar tudo o que fosse preciso para fazer bolsas de couro 

com qualidade. Fizeram um curso para aprender a modelagem, costura, estrutura 

do couro, tratamento, confecção, montagem, corte. Tudo para fazer uma bolsa do 

início ao fim.  

A partir daí começou uma nova jornada. Até o lançamento da marca, foram dois 

anos pensando em todo o desenvolvimento, estabelecendo prazos, planos e 

metas. O lançamento da primeira versão da marca aconteceu em Abril de 2017. 

Além da ZAIT, colares e bolsas de tecido completam o mix de produtos. 

Depois de três longos meses, vimos à necessidade de parar tudo e reorganizar o 

pensamento. Assim, lá se foram mais seis meses de estudos e planejamento para 

finalmente lançar a Bazllo nas mídias. Final de dezembro de 2017 foi nosso 

reencontro com o público e o compromisso de fazer uma marca que transmita tudo 

o que a gente acredita.    
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O empreendimento é uma marca de bolsas femininas. Estamos criando um conceito 

de bolsas “clean”, feitas para mulheres modernas que gostam de design. Serão 

apenas algumas poucas cores em nossa paleta de cores, o material será 

exclusivamente couro, produto totalmente feito à mão e produzido em nosso país. A 

ideia é oferecer design e durabilidade com preço justo, atingir mulheres entre 18 e 30 

anos de classe média. 

 

 Perfil do empreendedor 

Meu pai construiu uma empresa de audiovisual na década de 80, logo depois de 

se apaixonar pelas câmeras e todo o universo de Tv daquela época. Começou 

gravando festas e casamentos por conta própria, e com o tempo foi conseguindo 

crescer sua clientela e produtos. Hoje ele tem 21 anos de empresa muito sólida no 

mercado, é fornecedor de grandes multinacionais e já ganhou diversos prêmios com a 

sua produtora.  

Me lembro do meu irmão lavando os carros dos amigos em casa, por diversão, 

pois ele sempre foi apaixonado por carros. E foi assim que ele conseguiu o inicio de 

um pequeno lava-jato nos fundos de um terreno em nosso bairro. Trabalhou durante 

três anos juntando todo o capital possível para ingressar no sonho de ter uma oficina. 

Hoje a Garagem Galpão já esta caminhando para o seu quarto ano e o agendamento 

de clientes está para duas semanas à frente. Também já saiu em capas de revistas e 

descolou até um encontro com um mestre da pintura automotiva, Chip Foose. 

Podemos dizer então que eu me criei no meio de bons exemplos? Sim, esses são 

os meus dois pilares para entender e fazer gosto do mundo dos negócios. Eu ingressei 

no ensino médio-técnico no CEFET, ali eu já havia escolhido administração para 

estudar, visando claro poder me inteirar em alguma dessas duas empresas. Foi lá que 

eu fiz o meu primeiro estágio também, dentro da coordenação do curso de graduação 

em Administração Industrial. Antes de acabar o ensino médio consegui uma vaga na 

Secretaria de Fazenda também, onde fiquei por um semestre em cargo administrativo. 

Quando terminado os estudos do médio, passei um ano trabalhando com meu irmão. 

Ou seja, antes de ingressar em Processos Gerenciais eu já tinha uma boa noção do 

que queria seguir. Tinha bons exemplos na família que me convenceram em seguir 

esse caminho. Depois de ingressar na UFF, ainda fiquei dois anos com meu irmão. 
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Trabalhei em todas as áreas da empresa. Foram os anos que eu mais aprendi na vida, 

muitas lições de negócios eu aprendi com meu irmão, no dia a dia. Os estudos me 

auxiliaram e me fizeram levar boas praticas pra dentro da oficina. Porém, certo dia eu 

pedi pra sair, a empresa já estava andando “sozinha”. E eu queria andar sozinho 

também, fazer algo meu. Colocar minhas ideias em prática e seguir uma história assim 

como meu pai e meu irmão. Esse foi um pontapé para começar a empresa em 

questão nesse trabalho de conclusão de curso.  

 Descrição Legal  

       Inicialmente vamos operar dentro da Lei Complementar nº 128/2008 que alterou a 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), onde se cria 

a figura do Microempreendedor Individual. As condições são as seguintes:  

 

a) tenha faturamento limitado a R$ 81.000,00 por ano 

b) Que não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa; 

c) Contrate no máximo um empregado; 

d) Exerça uma das atividades econômicas previstas no Anexo XIII, da Resolução do 

Comitê Gestor do Simples Nacional de nº 94/2011, o qual relaciona todas as 

atividades permitidas ao MEI. 

  

 Futuramente a empresa pode se encaixar nos termos da lei complementar nº 155, 

de 27 de outubro de 2016 como Microempresa. A forma de tributação da empresa 

será através do Simples Nacional, que consiste em uma maneira simplificada e 

unificada de recolhimento de tributos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a 

receita bruta. A alíquota que a empresa deverá pagar no primeiro ano de operação 

será de 4%, e a partir do segundo ano, caso ultrapasse a receita bruta de 180.000 

reais, 5,47%. 

 

 Governança e organização 

 

        Toda a produção é feita por nós três. A única parte que não fazemos ainda é a 

costura. Para isso contamos com dois artesãos que nos ajudam a fechar as bolsas. A 

intenção é ganhar público nas vendas online e lojas parceiras. Também é estudada a 

possibilidade de futuramente abrir uma loja conceito, local que também funcionará 

como escritório da empresa.  
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        No primeiro momento, vamos procurar por eventos como feiras e bazares que se 

encaixam no nosso público, a fim de aumentar o engajamento da marca. É esperado 

que dentro de três anos a linha de produtos seja estendida para moda masculina. 

 

A seguir, veremos duas figuras representando as áreas críticas para o 

funcionamento da empresa, bem como a estruturação de funções, atribuições 

principais e profissionais necessários: 

 

 

Figura 1 – Áreas críticas. 

 

 

 

 

 

Modelista 

Compra 
insumo 

Confecção Marketing 

Gestão 



10 
 

 

Figura 2 – Estrutura de funções, atribuições e profissional necessário. 

 

 Estrutura física e layout 

 

A loja online funcionará através da plataforma de e-commerce Nuvem Shop, que 

oferece de forma simples a estrutura necessária para a escolha de layout, inserção de 

produtos, meios de pagamento e frete (no caso, PagSeguro e Correios), além ser 

responsivo para PC, tablet e smartphone. A página principal possui a logo da empresa 

e produtos em destaque. Na barra de navegação superior possui links específicos 

para quem somos, acessórios e contato. Abaixo, veremos imagens da loja online: 

 

Modelista 

Profissional da 
área design 

Inovação  e 
pesquisa  

Compras 

Analista de 
compras 

Distribuição e 
controle 

Mídias 
Sociais 

Profissional de 
Marketing Digital 

Produção de 
conteúdo para 
redes sociais 

Identidade Visual; 

Confecção 

Costureiros 
parceiros 

Pessoal de 
preparação e 
montagem 

Controle de 
qualidade 

Gestão 

Opreação da loja 
online, vendas e 

estoque 

Manutenção, 
atualização e 

controle 
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 Figura 3 – Website www.bazllo.com. 
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 A empresa terá como sede a própria residência do empreendedor, local destinado 

também ao estoque de produtos e escritório administrativo. A sala de estoque 

prateleiras em uma parede para organização dos produtos. Assim como um armário, 

e uma mesa para confecção primaria dos produtos. O escritório conta com um mini 

estúdio fotográfico, dois notebooks, ar condicionado, impressora laser para confecção 

de material dos correios e informações dos produtos.  

        

ANÁLISE DE MERCADO 

 

 Panorama 

 

 O mercado de moda em geral e acessórios (bolsas, que é o nosso caso), esta 

começando uma “Nova Era”. E assim posso dizer, contanto com as mudanças da 

multinacional C&A e de uma marca carioca iniciante, ALHMA. Estas duas estão 

caminhando para o que chamam em diversas formas, mas que no fundo quer dizer 

SUSTENTABILIDADE. O mercado abriu os olhos para o “novo justo”, “feito à mão”, 

“produzido no local”, e com isso veio mudando suas interações com os clientes, aliás, 

as interações que mudaram o modo como às marcas se postam hoje na internet. Já 

começa a se dar valor para quem carrega esses termos consigo, mesmo que nem 

toda parcela da população ligue para isso, mas que as cabeças pensantes desse 

novo movimento, é que estão pensando no futuro. Contudo, posso afirmar que o 

público da Bazllo é mais consciente e valorizador dessas idealizações.  

 Este já é um mercado saturado, desde muito tempo dominado por grandes 

marcas, (Hermès, Dior, Michael Kors, Gucci). É um nível de competição alto e 

complicado de se entrar, são muitas barreiras, demanda uma grande quantidade de 

tempo para se atingir o topo. Visto isso, nós decidimos trabalhar com a estratégia de 

investir em diferenciação e valor agregado do produto. Vamos tentar remar contra as 

grandes e trabalhar um cliente específico. Seguir os moldes do mercado do futuro, 

que preza por tecnologia e atividades sociais dignas. O investimento em novos 

materias também é importante, então precisamos ficar de olho nisso.  
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 Dimensionamento 

 Nosso dimensionamento foi baseado na quantidade de mulheres disponíveis que 

são estudantes universitárias do Estado do Rio de Janeiro. Mas não quer dizer que 

nosso foco seja só este, vamos buscar clientes de outros estados como Paraná e 

São Paulo. Assim como tentar entrar em outros países como Portugal.  

 
O segmento Total é o conjunto de mulheres no Brasil. (IBGE 2010)  
O segmento Potencial é o conjunto de mulheres universitárias no Brasil. (INEP 
2013) 
O segmento Disponível é o conjunto de matrículas em cursos superiores em 
rede privada no estado do Rio de Janeiro. (INEP 2013). 
 

 

Figura 4- Dimensionamento de Mercado 

 

 Análise da concorrência 

 

1- ESCUDERO & CO 

 

- Marca Brasileira feita por jovens, estilo minimalista, produção slow 

fashion, procura ser sustentável nos seus processos, público entre 25 e 44 

anos, possui ponto físico de revenda internacional (França). Esta seria o 

nosso suprassumo atual.  

 

https://www.escuderoonline.com.br/ 

 

 

 

 

 

Total 

Potencial 

Disponível 

• 103,5 milhões 

• 51,4% 

• 3,4 milhões 

• 56,6% 

• 383 mil 

• 73,7% 

https://www.escuderoonline.com.br/
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2- THIS IS PAPER 

 

- Marca Polonesa, possuem um design único, consistem suas criações em 

uma técnica japonesa de dobradura, feita por jovens, nasceram de um blog e 

jornal impresso de forma independente.  
              http://thisispaper.com/  

3- KNOMO 

 

-Marca baseada em Londres, mas conta com designers em vários cantos do 

mundo, o principal fator de diferenciação é a criação de produtos voltados 

para uma vida mais organizada, de forma a ajudar pessoas viajantes que 

procuram usufruir do mundo como um todo.   
               https://www.knomobags.com/  

 

    

 Barreiras de entrada 

 

Investimento 

Para começar o negócio, nós como bons empreendedores arregaçamos as 
mangas e fizemos bastante coisa com pouco recurso. Porém, é necessário um 
investimento para alcançar um segundo patamar, investimento esse que pode vir aos 
poucos, surgindo das pequenas vendas, mas que se vier de uma vez só ajuda 
bastante na aceleração da empresa. 

 

Matéria prima 

O acesso à diversidade de matéria prima de qualidade e a possiblidade de 
variações do material no qual empregar nas bolsas é uma dificuldade porque as 
tecnologias da indústria têxtil e de couro não estão abertas a todos. Tanto que 
algumas das grandes empresas possuem o seu próprio departamento de pesquisa e 
desenvolvimento voltado a novos materiais, o que acaba nos limitando a trabalhar com 
o que a maioria possui.  

 

Mão de obra 

Esta talvez seja uma das piores barreiras, a dificuldade de encontrar um autêntico 
artesão para trabalhos com couro em especifico. Visto que nos pretendemos seguir a 
ideologia “slow-fashion” e sustentável, vamos precisar de uma mão de obra qualificada 
para atender todos os requisitos, o que no inicio se converte a nós mesmos 
buscarmos alguém que queria aprender sobre o assunto e trabalhar conosco.  
 

 

 

 

 

 

http://thisispaper.com/
https://www.knomobags.com/
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 Público Alvo/ Segmentação de Mercado 

 

 

 

       • Mulheres entre 18 e 25 anos universitárias de classe média 

 

Acreditamos neste segmento como potencial, pois é onde nos estamos inseridos a 

partir de uma integrante da equipe. Esta por sua vez, vive o dia na FGV Direito 

Botafogo, e nos traz os insights do que o público da nossa idade está consumindo 

e/ou querendo consumir no aspecto de bolsas. Consequentemente nossas primeiras 

vendas foram realizadas neste ambiente, isso apenas com a divulgação de um 

exemplar sendo utilizado por ela diariamente.  

 

• Mulheres entre 25 e 34 anos que trabalham em locais “sociais” 

 

Este talvez seja um mercado a se explorar, baseado na nossa concepção de design e 

estilo. Como nos buscamos trazer um design de bolsas mais modernas, mais próxima 

do público que nasceu no final da década de 80 e hoje está se atualizando e inserindo 

cada vez mais com a tecnologia. Contanto também que as pessoas nessa faixa etária 

possuem um poder aquisitivo maior por conta de estar no mercado de trabalho, e estar 

nos nichos de trabalhos voltados para empresas de alto escalão, onde as pessoas por 

sua maioria tendem a se preocupar mais com o estilo. 

 

Mulheres 

Classe média 

18-30 anos 

FGV PUC 
IBMEC  IBMR 

Universitárias 
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PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

 
 

 Análise SWOT  
 
 

 
        

 

• Produzir e comercializar, bolsas de couro feitas em 
alta costura. Missão  

• Ser referência de design no mercado de moda 
nacional em até 05 anos. Visão 

• Manter o alto nível técnologico e organizacional 
nos processos de fabricação. Possuir a melhor 
experiência de compra para o cliente. 

Valores 

Conceito da marca 

Parcerias 

Pouca opção de couro 

não ter produção 
própria;  

Mercado de nicho 

Engajamento das 
clientes (design, 

conceito, feito no 
Brasil) 

Pouco número de 
concorrentes diretos 

Produtos substitutos 

Crise econômica   
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Para dar início as atividades, conta-se com a experiência gerencial obtida por 

um dos sócios e o networking feito durante o curso de confecção realizado por dois 

dos sócios. Sendo assim, o contato com profissionais ligados a confecção e a parceria 

com os mesmos, será ponto chave para o começo. A primeira coleção já foi produzida 

e introduzida no mercado, totalmente alinhada com o apelo de design projetado pela 

marca. 

      Dentro do próprio plano de marketing, temos um ponto fraco que está relacionado 

aos canais de distribuição, pois os principais concorrentes possuem redes já 

estabelecidas, cabendo então a nós, da Bazllo, buscarmos nosso espaço, a 

princípio online e com participações em lojas pop-up ligadas aos nossos 

valores.  Futuramente, é planejado estruturar um espaço físico para escritório e venda. 

      Necessitamos principalmente da área de produção, de um profissional com 

experiência de mercado, além de uma boa rede de contatos e parcerias. Assim como 

teremos que procurar as pessoas certas para divulgar a marca nas redes sociais, visto 

que hoje, nosso principalmente meio de entrada é o Instagram. 

      A principal ameaça é a concorrência com empresas mais consolidadas e 

reconhecidas no mercado, tendo em vista que esses produtos substitutos atraem 

maior público e estas empresas possuem maior rede de comunicação. Por outro lado, 

a saída é focar no mercado de nicho e segmentar com precisão o público alvo.   

      É notório afirmar que o mercado de bolsas de couro é saturado, porém há 

possibilidades de entrada e o caminho é focar no público alvo. Após a pesquisa inicial 

de mercado, foi verificado um grande potencial de engajamento e fidelidade à marca, 

devido ao design e qualidade empregados nos produtos. Além de claro, o conceito da 

marca estar bem aproximado aos consumidores em questão. 

 
 Objetivos e Metas  

  
       Após a análise SWOT, é possível traçar objetivos e metas que auxiliem a 

transformar ameaças em oportunidades, fortalecer as fraquezas e elevar 

nossas forças. Os principais objetivos são:  

- Ser reconhecido nas redes sociais 

-Ganhar consistência de mercado  

- Consolidar uma pequena rede de produtores  

- Exportar para lojas parceiras 

       Para alcançar tais objetivos é necessário traçar metas, alcançáveis, 

e determinar quais as ações necessárias para o alcance das mesmas. Partindo 

deste princípio, as metas iniciais são:  
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- Obter 10 mil seguidores até o final de 2018 no Instagram; 

- Produzir duas coleções de no máximo 10 produtos por ano;  

            - Possuir profissionais qualificados para produção;  

- Possuir um ponto de revenda externo no primeiro ano; 

 

Objetivo Meta Indicadores Ação 

Ganhar consistência de mercado 

Produzir 
duas 

coleções de 
no máximo 
10 produtos 

por ano 

Feedback dos 
clientes/Avaliações 

no site 

Investir em 
modelagem e 

cursos da 
área de 
costura 

Ser reconhecido nas redes 
sociais 

Obter 10 mil 
seguidores 

até o final de 
2018 no 

Instagram 

Número de 
seguidoras e taxa 
de engajamento 

Criar e 
gerenciar 

conteúdo nas 
mídias sociais 

Consolidar uma pequena rede 
de produtores 

Possuir 
profissionais 
qualificados 

para 
produção 

em no 
máximo 1 

ano 

Estudo das 
possíveis 
empresas 
parceiras 

Terceirizar a 
produção/ 

produção em 
parceria 

Exportar para lojas 

parceiras 

 

Possuir um 
ponto de 
revenda 

externo no 
primeiro ano 

Estudo das 
possíveis 
empresas 
parceiras 

Entrar em 
contato com 
agências de 

comércio 
exterior e 
marcas 

internacionais 
de mesmo 

porte 
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Baseado nesses preceitos foi elaborado o plano de ação da empresa, 

fundamentado no sistema 5W2H: 

 

E também foi elaborado o macro processo com seu devido 

detalhamento interno de cada parte: 

 

O que Como Onde Quando Porque Quem 
Quanto 
custa 

Investir em 
publicidade 

direcionada/influe
nciadoras 

Permuta com 
blogs e 

influenciadoras 

Mídias 
sociais 

Desde o 
início da 
operação 

Obtenção 
de mercado 

Empreendedor 
R$1.000,0

0/ mês 

Gerenciamento de 
mídias sociais 

Diariamente 
compartilhar 

notícias e 
conteúdo sobre a 

marca 

Facebook, 
Instagram e 

Blog 

Desde o 
início da 
operação 

Reconheci
mento 

Empreendedor 
R$100,00/

mês 

Gerenciamento da 
produção 

Firmar parceria 
com produtores 

locais 

Rio de 
Janeiro- RJ 

Desde o 
início da 
operação 

Manter 
qualidade e 

padrão 
Artesão 

Média 
R$500,00 

mensal por 
artesão 

conforme 
produção 
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21 
 

 Modelo de Negócios 

O modelo de negócios foi elaborado no sistema Canvas, demonstrado a seguir: 

 

MARKETING E VENDAS 

 

 Descrição detalhada do produto/serviço 
       

         Nosso conceito é pautado no design e inovação de modelagens. Sendo 

assim, nosso produto é sempre pensado por nós de maneira que seja funcional no 

dia a dia e simples como aparência, porém sem perder o charme de uma peça 

clássica que ao mesmo tempo proporciona modernidade e exclusividade. 
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           As definições de atributo dos produtos estão a seguir: 

 

            As bolsas terão cores clássicas, ferragens em ouro velho, forro e botões ou 

zíper para maior comodidade, como nos exemplos a seguir: 

Experiência 
de compra/ 
atendimento 

Design e 
conceito 

Atrativos 

Qualidade do 
acabamento 

Material de 
alto nível 

Obrigatório 

Forro 
impermeável 

Acabamentos 
em ouro  

Lineares 
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 Descrição da inovação trazida pela empresa 
      

        A principal inovação introduzida pela empresa está relacionada ao próprio 

conceito de marca. O design empregado nos produtos, atrelado a qualidade e o 

marketing feito a partir da concepção de marca, serão os pilares de inovação. 

Primeiro pensar no cliente, depois no processo e por final no produto. Logo, 

teremos uma fidelização de nicho que se encaixa no apelo pelo produto durável e 

feito à mão. Assim como a beleza de casa peça. 

Em um segundo momento, quando nossa produção estiver estabilizada. Iremos 
buscar preferencialmente matérias que sejam ecologicamente corretos, 
sustentáveis e que mantenham o valor agregado dos nossos produtos. Sendo 
assim, novos tecidos serão acrescentados às coleções e também há possibilidade 
de mistura do couro com outros materiais, como a madeira. 

 

 Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações / Evolução prevista do 
produto – pesquisa e desenvolvimento  
 

      Logo de início, será realizado o registro da marca e slogan em âmbito nacional. 

Como iniciaremos a operação a produzir os produtos de forma própria, logo, 

colocaremos nossa logo em toda produção. 

      Iremos pesquisar sobre como obter patentes em relação ao desenho industrial 

e/ou o material de confecção. 

      A partir do segundo ano, trabalharemos em parceria com outros modelistas. A 

fim e conhecer novas técnicas e materiais. Nossa meta é oferece somente duas 

coleções por ano com no máximo 10 produtos. Sendo assim, teremos melhor 

controle da produção e acabamento.  

 

 Detalhamento da estratégia de entrada no mercado 
 

      Atuaremos no mercado restrito, optando por estratégia de diferenciação, 

ofertando produtos que contenham as qualidades desejadas por nossas clientes. 

Entretanto, iniciaremos com valores compatíveis de grandes marcas, justamente 

para afirmar o posicionamento de marca. Alguns produtos chave serão oferecidos 

somente sob encomenda, enquanto outros terão estoque reduzido. Os lucros 

serão revertidos para o projeto de construção de um ponto físico que fuja do 



25 
 

conceito padrão de shopping e atenda o conceito de nossa marca. Sendo assim, 

um local único para produção, escritório, produção de conteúdo, venda, 

confraternização com os clientes e exposição de lançamentos. 

      Nosso foco inicial é online, e o website esta disponível desde o começo da 

produção. Como as bolsas são de alto valor agregado, vender online pode ser um 

problema para convencimento dos clientes. Portanto, vamos fazer parceria com 

lojas multimarca que tenham uma curadoria de referência. Assim como fazer 

parceria com marcas emergentes para lançamentos de coleção.  

 Formação de preço 
 
      Levando em consideração o material utilizado, a qualidade da costura, o 

design empregado, o relacionamento com o cliente, a concorrência e o nosso 

público. Ficou estabelecido o preço médio dos produtos top de linha será de 

R$550,00. E os produtos de “entrada” terão preço médio estabelecido em R$ 

200,00.  

      Vale ressaltar que nossa política de preços não fomenta a realização de 

promoções e desconto. A fim de se alinhar com o posicionamento de marca.  

 Distribuição 
 
      Estritamente feita por entregas a partir dos correios ou retirada nas lojas 

parceiras. Iremos afunilar todo o tráfego gerado nas redes sociais e contatos 

pessoais para atingir o website, conseguindo assim uma conversão maior em 

vendas. 

 Promoção / Relacionamento com o cliente 
 
      Contanto com as nossas redes sociais, blog e site, nós iremos nos posicionar 

também em eventos de moda.   

     Coletivos como o Carandaí 25 e Coletivo Fértil são alvos de parceria para 

conseguir um ponto físico em relação aos nossos consumidores.  

Mais a frente, pensaremos num clube para os clientes fidelidade. Algo que possam 

desfrutar melhor dos nossos eventos. 

           A principal forma de relacionamento com as clientes será via online, por meio 

da loja online, do blog e das redes sociais, utilizando o SAC 2.0, procurando jamais 

deixar uma cliente sem resposta e explorando o potencial de cada rede social.  
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           O Instagram será a principal forma de obtenção de clientes, visto que esta é 

uma rede social forte atualmente e que protagonizou várias marcas iniciantes. Nosso 

blog irá trazer todo nosso posicionamento de marca com maiores detalhes. E o site é o 

tráfego final para conversão de vendas. 

PLANO FINANCEIRO 

        A projeção financeira foi embasada na média dos primeiros cinco meses 

de 2018, tempo onde a empresa já se iniciou e operacional continuamente. 

Com base nos custos previstos, elaborou-se um planejamento financeiro 

conservador para os próximos três anos, com possibilidade de aumento caso 

haja parceria para exportação.  

         As operações iniciaram em janeiro de 2018 e o lançamento da primeira 

coleção foi gradativa durante os meses até junho, a segunda coleção do ano e 

ultima será lançada em julho ou agosto. Até o mês de maio tivemos uma média 

de 06 produtos vendidos por mês. Para a próxima coleção a meta é dobrar este 

número. 

 
Investimento inicial Total: R$5.000,00 

Registro da marca R$142,00 

Curso Modelagem R$3.020,00 

Loja online (confecção, hospedagem, domínio). R$110,00 

Estoque inicial R$1.728,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 Projeção de receita  
 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Bruta Total  66.648,00 122.400,00 208.212,00 

ZAIT  629 1258 3774 

BARKI  1497 2994 3992 

HEVA  858 1716 2574 

ZILA  758 758 1895 

YAMO  349 349 698 

RINA  349 698 698 

KORA  657 1314 1752 

ZAWA  199 597 1194 

NIGER  258 516 774 

     

(-) Impostos e deduções sobre vendas  48,7 48,7 48,7 

Receita Líquida Mensal  5.505,30 10.151,30 17.302,30 

Receita Líquida Anual  66.063,60 121.815,60 207.627,60 

 

 Estimativa de demanda 
 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Produtos    

ZAIT 12 24 72 

BARKI 36 72 96 

HEVA 24 48 72 

ZILA 24 24 60 

YAMO 12 12 24 

RINA 12 24 24 

KORA 36 72 96 

ZAWA 12 36 72 

NIGER 24 48 72 

Média Mensal 16 30 49 

 

 Projeção de custos e despesas 
Custos e Despesas  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Custos totais  32.963,89 60.469,87 102.047,14 

Despesas totais  33.000,00 58.800,00 84.000,00 

TOTAL  65.963,89 119.269,87 186.047,14 

 
Despesas  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Pessoal  24.000,00 42.000,00 60.000,00 

Escritório e operacionalização  4.800,00 7.200,00 8.400,00 

Marketing  4.200,00 9.600,00 15.600,00 

TOTAL  33.000,00 58.800,00 84.000,00 
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 Projeção de Resultados 
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Bruta Total 66.648,00 122.400,00 208.212,00 

ZAIT 629 1258 3774 

BARKI 1497 2994 3992 

HEVA 858 1716 2574 

ZILA 758 758 1895 

YAMO 349 349 698 

RINA 349 698 698 

KORA 657 1314 1752 

ZAWA 199 597 1194 

NIGER 258 516 774 

(-) Impostos e deduções sobre vendas 48,7 48,7 48,7 

Receita Líquida 66.063,60 121.815,60 207.627,60 

(-) Custos dos produtos e serviços 32.963,89 60.469,87 102.047,14 

Margem de Contribuição 33.099,71 61.345,73 105.580,46 

Despesas 33.000,00 58.800,00 84.000,00 

Pessoal 24.000,00 42.000,00 60.000,00 

Escritório e operacionalização 4.800,00 7.200,00 8.400,00 

Marketing 4.200,00 9.600,00 15.600,00 

Lucro Bruto 99,71 2.545,73 21.580,46 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 

Lucro Líquido 99,71 2.545,73 21.580,46 

 

 Fluxo de caixa 
 

 Ano 0 Ano 1  Ano 2 Ano 3 

Receita  66.648,00 122.400,00 208.212,00 

     

Saídas 5000    

Deduções  584,40 584,40 584,40 

Custos totais  32.963,89 60.469,87 102047,14 

Despesas totais  33.000,00 58.800,00 84.000,00 

Total  66.548,29 119.854,27 186.631,54 

Fluxo de caixa líquido  99,71 2.545,73 21.580,46 
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 Análise de investimento 
 
 PERÍODO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

FLUXO     

 -R$ 5.000,00 99,71 2.545,73 21.580,46 

TIR 74%    

VPL -R$ 802,13    

 

 Necessidade de recursos e formas de obtenção 
 

                 Nosso projeto contará com um capital inicial de R$ 5.000,00, para 

registro de marca, abertura de e-commerce e estoque inicial. Este investimento 

será de por parte dos sócios. Sendo assim, não haverá necessidade de 

financiamento ou investimento externo. 
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