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Resumo

Este documento visa apresentar o plano de empreendimento da Manumê, um spin
off corporativo que tem como objetivo a produção de artigos feitos à mão
utilizando a técnica do Macramê. A empresa atenderá o público de mulheres na
fase adulta, oferecendo principalmente artigos de decoração. O trabalho feito à
mão e artigos decorativos são tendência de mercado confirmada por análises e
pesquisas. A seguir, será abordada a ideia do empreendimento como um todo,
desde como ele será organizado à estratégia de marketing, segmentação,
captação e retenção de clientes, estratégia de entrada no mercado, plano
financeiro, recursos e parceiros chaves, dentre outras ferramentas de gestão
aprendidas e desenvolvidas durante o curso de  graduação tecnológica em
Processos Gerenciais com ênfase em Empreendedorismo na Universidade
Federal Fluminense (UFF).

Palavras-chave: macramê, e-commerce, artesanato, relacionamento com cliente,
autocuidado, bem estar.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Manumê tem como objetivo criar uma relação de carinho e cuidado entre os clientes e
seus ambientes residenciais, promovendo o autocuidado. Levando aconchego na venda
de produtos artesanais utilizando a técnica do macramê, principalmente para decorar
ambientes.

Os produtos serão produzidos por demanda, em que o cliente escolhe o produto e qual
será a cor, conferindo as cores disponíveis no momento. A oportunidade se mostrou
presente devido ao período pandêmico, em que as pessoas foram orientadas a passar
mais tempo em suas casas, então as mesmas buscaram cuidar de seus lares, incluindo o
cultivo de plantas em sua rotina.

A empresa foi fundada em 2020, e esse é um projeto de reestruturação da marca,
reforçando pontos que já estavam dando certo e buscando desenvolver uma visão mais
estratégica da marca. Fundadora e principal responsável pelas tarefas, Manuela Jones,
conta com experiências de relacionamento com cliente e marketing digital, apostando
nesses pilares para o crescimento da marca.

Os dois maiores objetivos da marca é consolidar 5 pontos de vendas até 2023 e garantir
o pro labore de R$ 6.000 para Manuela a partir de 2023, também. Para isso a conexão
criada entre a marca e os clientes será o ponto chave da marca, fazendo com que sua
base de clientes seja promotora da marca, então teremos contato personalizado,
desenvolvimento de embalagens que estimulam reações e memórias agradáveis quando
recebem algum produto da Manumê, como sorrisos ao ler os cartões gráficos e perfume
doce e agradável que são adicionados no momento da embalagem.

As peças serão produzidas e criadas por 2 mulheres, a Manuela e a Ana Carolina.
Além disso, contaremos com uma Social Media, Raphaela, que irá auxiliar para manter a
presença no digital constante, com muita interação com os seguidores, fortalecendo uma
rede de conhecimento e entretenimento.

O aporte financeiro inicial será de investimento próprio no valor de R$ 4.280, todo o
plano financeiro será enxuto e objetivo, visando a saúde financeira da marca. No 3° ano a
Manumê espera estar faturando R$ 10.000 com a venda dos produtos por mês.

2. OPORTUNIDADE

Com o período pandêmico, aumentou-se o período de tempo que as pessoas passavam
em suas casas, inflamando, assim, a necessidade de cuidar e de renovar seus lares.
Buscando torná-los mais aconchegantes e agradáveis para o convívio diário, houve uma
elevação em reformas residenciais, na aquisição de artigos decorativos e de plantas..

Figura 1 - Reportagem sobre aumento de reformas residenciais durante pandemia:

8



Fonte: Estadão

Alinhado a esse movimento, a procura por autocuidado aumentou entre os brasileiros,
como um ponto de atenção, pois nesse período tão inusitado, olhar para a saúde mental
se tornou fundamental.

Figura 2 - Reportagem sobre aumento da procura por autocuidado na pandemia:

Fonte: Blog VIRTZ - R7

Além disso, o cultivo de plantas está diretamente ligado ao seu efeito terapêutico. Cultivar
não é somente semear, o que já é algo grandioso, mas vai além, significa a  jornada do
cultivo e o que ela pode nos ensinar como indivíduos. Pois cultivar requer dedicação,
cuidado, atenção, observação e muita, muita paciência. Isso se aplica à planta e ao
mesmo tempo a nós mesmos. Então aquele momento que a pessoa está cuidando das
plantas, ela está ali, também, cuidando de si, aprendendo a compreender a si mesmo e
buscando o autocuidado. Muitos psicólogos já apontam a chamada "Hortoterapia", a qual
consiste em incluir o plantio na rotina diária das pessoas para auxiliar a saúde mental.

Figura  3 e 4 - Blogs da área da saúde falando sobre Hortoterapia:
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Fonte: Blog Vittude

Fonte: Blog Xapuri

Com isso, aumentou-se, também, a aquisição de plantas por parte dos brasileiros,
buscando além de decorar os seus lares, estabelecer uma conexão com a natureza e com
o autocuidado.

Figura 5 e 6 - Reportagens sobre crescimento de procura por plantas:

Fonte: O Globo

Fonte: Correio do Povo - R7

Pesquisa desenvolvida para o trabalho de conclusão, foi identificado que 75,3% das
pessoas já realizaram compras a partir da rede social “Instagram”:

Figura 8 - Gráfico de pesquisa, pergunta “Já realizou compras em alguma dessas redes?”
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Fonte: Formulário Google

Além disso, 98,2% presentearia ou talvez presentearia alguém com peças de Macramê:

Figura 9 - Gráfico de pesquisa, pergunta “Presentearia alguém com alguma peça de
macramê?”

Fonte: Formulário Google

3. A EMPRESA

A Manumê vem apresentando artigos únicos feitos à mão, com design divertido e
minimalista, em que o cliente poderá personalizar de maneira prática, com diversas
opções e cores. Além disso, oferecemos bolsas feitas em macramê e produzimos novas
peças de acordo com o pedido do cliente também.

3.1  Logomarca:
Figura 10 - Logomarca Manumê:
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3.2  Dados cadastrais
▪ Razão Social: Manumê
▪ CNPJ 34.094.721/0001-20
▪ Endereço: Rua Dionísio Erthal 69, bloco 2.
▪ Contato: Manuela Jones (21 98240-5888) / mrochajones@gmail.com
▪ Tipo de Empresa: MEI - Micro Empreendedor Individual
▪ Responsável: Manuela Rocha Jones
▪ Enquadramento/Faturamento Anual: Até R$ 81 mil
▪ Opção Tributária: Simples Nacional

3.3  Perfil dos empreendedores
Jovem de 24 anos, formanda no curso Processos Gerenciais com ênfase em
Empreendedorismo. 4 anos de experiência com atendimento ao cliente, 1 ano com
experiência em marketing digital.

3.4  Histórico
No início de 2020 aconteceu a descoberta do macramê por parte da futura
empreendedora, artesanato pouco explorado, com uma vertente moderna tendo o estilo
“boho” de decoração. Com isso, a artesã foi treinando o manuseio da técnica, realizando a
produção de diferentes peças e aperfeiçoando a técnica. Depois de 5 meses, com um
modelo de personalização da peça “Suporte para plantas” e outros 3 modelos de mini
suporte para plantas definidos, a empreendedora dá início a sua marca com um perfil na
rede social “Instagram”.

A marca foi criada com o intuito de levar peças únicas, embelezando e dando um toque
diferenciado nos ambientes, além disso, incentivando o cultivo de plantas, já que o
principal produto é o suporte para plantas.

Os primeiros clientes foram amigos e conhecidos, mas logo os mesmo já auxiliaram na
divulgação e conectaram a marca a terceiros. Então foi aberta a possibilidade dos clientes
solicitarem novas novas peças, então a priorização de novos produtos foi muito alinhada
com a solicitação de clientes, reduzindo investimento, pois os novos produtos já tinham
compradores.
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Um passo importante na história da marca foi o desenvolvimento da identidade visual,
logomarca e material de papelaria para a embalagem e envio das peças. Pois o mesmo
trouxe profissionalização para a entrega dos produtos, agregando valor e fomentando a
divulgação, já que apostamos

3.5 Principais produtos e serviços
Nossos produtos são feitos a mão, personalizados de acordo com o pedido do cliente e
baseiam-se na técnica do macramê, produção das peças mediante pagamento.

Principais produtos suporte para plantas e prateleira decorativa, além desses, são
oferecidos outros produtos decorativos e bolsas, também aceitamos encomendas de
produtos que não estão em oferta, recebendo referências e desenvolvendo um produto
autoral.

São disponibilizadas diversas cores de opção para o cliente escolher.

Figuras 11 e 12 - Principais produtos:

Fonte: Arquivos próprios

3.6  Organização e governança
A estrutura da empresa se inicia de forma enxuta, com Manuela Jones como CEO e
principal agente das tarefas, contando com os serviços de Social Media da Raphaela e da
Ana Carolina como artesã, ambas com contrato de pessoa jurídica de maneira contínua.

Figura 13 - Governança Corporativa - Formação de colaboradores
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Fonte: Arquivo próprio

3.7   Estrutura física

O funcionamento da Manumê em seus primeiros anos se dará em aposentos particulares
visando a redução de custos, além disso, colaboradores também se encontrarão em
modelo “home office”.

3.8  Parcerias
Parceria com a marca Cristalizaí, e-commerce de pedras naturais. Desenvolvemos uma
peça de macramê com a adição de cristais, com isso ambas as marcas fazem divulgação
mútua em seus canais de comunicação.
3.9  Política de qualidade
Paybook com todos os detalhes da produção de cada produto, visando a padronização
das peças.

Realização de testes com as prateleiras durante no mínimo 30 minutos suspensa na
parede com objetos projetando peso na madeira para avaliar sua sustentação.
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4. ANÁLISE ESTRATÉGICA

Gerar uma identidade para o espaço do consumidor e além disso se transformar em um
produto que conforte o bem estar - Essa abstração vem da pesquisa em que o mercado
de plantas e plantio aumentou expressivamente, gerando um vínculo afetivo entre o
consumidor e suas plantas.
Nosso produto é uma conexão entre o consumidor e seu espaço pessoal.

4.1  Visão

Produzir em número e escala para distribuir para pelo menos 5 principais pontos ou
pontos expressivos de decoração no Rio de Janeiro. Usando como plataforma para
alavancar a marca.

4.2  Valores

Autocuidado | Cuidado e conforto estético. Usar o nosso produto como um convite para
atividades de plantio, autocuidado e terapêutico que resulta na estética de um espaço
agradável de estar.

Se apoiar nas ideologias de saúde mental que consideram “seu lar como seu templo”.

Primeiro Cliente | Lidar como se cada cliente fosse o primeiro cliente da marca,
oferecendo total atenção, entendendo quais são as suas expectativas e alinhando elas
com as possibilidades de entrega da Manumê.

4.3  Foco da empresa

Marca voltada para mulheres, entre 22 e 30 anos e 42 e 50 anos. Mulheres que buscam o
autocuidado e auto reflexão, estão em momentos de vida que procuram “olhar para
dentro” e entender suas angústias, seus medos, suas vontades, seus objetivos, entender
seus sentimentos para conseguir alinhar sua rotina com a sua saúde mental.

Gostam de reservar um tempo para você, cuidando dos espaços em suas casas,
cultivando plantas e mantendo elas por perto como uma forma terapêutica.
Estão antenadas as redes sociais e buscam acompanhar perfis que passem leveza,
tranquilidade e diversão.

15



São praticantes de atividades como yoga, alongamento e esportes ao ar livre. Possuem
varandinhas ou espaços destinados a colocar plantinhas e buscam uma maneira de
organizá-las.

4.4  Missão

A missão da Manumê é criar uma estética aconchegante para os lares e trazer a
experiência de uma marca que conecta as pessoas em seus espaços pessoais.

4.5  Oportunidades, Ameaças, Pontos Fortes e Fracos

Figura 14 - Análise SWOT (FOFA - Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças):

Fonte: Arquivos próprios

4.6  Objetivos, metas e estratégias

Objetivo 1: Consolidar pelo menos 5 pontos de venda até 2023 para estruturar um ponto
físico de consumo gerando oportunidade de expansão para a marca.
Indicador 1: Aumento contínuo das demandas de pedidos como um sinal de demanda, o
que é um fator decisório para as marcas de PDV solicitarem o fornecimento em escala.
Meta 1: Desenvolver escalabilidade e processos de produção e qualificação dos
fornecedores para se preparar para a meta.

Objetivo 2: Meta financeira é garantir o pró-labore de R$6.000 a partir de 2023.
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Indicador 2: Acompanhar o ciclo de vendas / demandas de interesse pelo produto do
cliente como oportunidade, para que estejam alinhadas a projeção financeira..
Meta 2: Utilizar o lucro como capital de giro e fundo de investimento mínimo para a marca
durante o primeiro ano.

5. ANÁLISE DE MERCADO

Até 2019 a técnica do macramê era pouco explorada, principalmente no eixo Rio-São
Paulo, com isso poucas pessoas conheciam a técnica, sendo uma completa  inovação.
Além disso, poucas produtoras independentes ofereciam produtos de macramê.

5.1  Panorama do mercado

O MCC-ENET é o primeiro indicador a fazer um acompanhamento sistematizado da
evolução dos preços do varejo online brasileiro, de acordo com o índice, a venda por
ecommerce apresentou aumento de 73,88% em 2020.

Além disso, de acordo com a ferramenta Google Trends, a procura por plantas para
ambientes internos apresentou aumento de mais de 100% no número de pesquisas na
plataforma, de março a setembro.

Após o grande impacto negativo da pandemia na indústria do setor no início do ano, que
apresentou uma queda abrupta de 34% no mês de abril, o desempenho da produção de
artigos para casa vem crescendo mês a mês; 11,9% (maio) e 26% (junho).

Com isso identificamos uma alta no mercado em que a empresa atua, visto que esses 3
pilares representam as principais características dos produtos ofertados.

Como a movimentação no mercado, a entrada de novos ofertantes também cresce,
fazendo-se necessário um diferencial competitivo.

5.2  Dimensionamento do mercado

Público alvo de mulheres jovens e adultas, representa aproximadamente 5,83%,
representando 932.212 pessoas, de toda população do Rio de Janeiro, sendo a faixa
etária com maior independência financeira.

FONTE: CEPERJ
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5.3  Barreira de entrada

Considerando que a técnica ainda é bem pouco explorada, a maior barreira no mercado é
a aprendizagem e aprimoramento da técnica, já que poucas pessoas poderiam oferecer
esse ensinamento, além disso é necessário um período de tempo para aprimorar a
técnica buscando oferecer produtos de qualidade, com isso, uma pessoa que está
aprendendo levaria determinado tempo, em média 6 meses, para se estabelecer como um
concorrente.

Por outro lado, mesmo com o mercado sendo pouco explorado, a chegada da pandemia
despertou o interesse no artesanato em muitas pessoas, sendo, também, uma alternativa
para driblar a crise financeira apresentada para muitos brasileiros

5.4  Análise da Concorrência

Referência:

● CabideInk:

Localizada em Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, a marca carrega em sua
apresentação o estilo boho, com fotos de qualidade e produtos bem feitos, seus pontos
fracos são a pouca presença humana da marca em sua rede social, perfil funciona apenas
como catálogo dos produtos, e não apresentam os valores das peças, apenas o informam
quando é solicitado via mensagem privada.
Figuras 15 e 16 - Perfil no instagram marca CabideInk:
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Fonte: Instagram
Além disso, identificamos 2 concorrentes diretas que se encontram na mesma cidade,
Niterói - Rio de Janeiro:

● Natureza em Nó
Figuras 17 e 18 - Perfil no instagram marca Natureza em Nó:

Fonte: Instagram

● Cada nó com amor
Figuras 19 e 20 - Perfil no instagram marca Cada nó com amor:

Fonte: Instagram
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Ambas também carecem de uma presença humana nos perfis, além disso, a qualidade
das fotos e dos produtos não são tão boas. O ponto forte de ambas é que já
desenvolveram diferentes produtos, oferecendo bastante diversidade aos clientes.

6. PRODUTOS E SERVIÇOS

6.1  Descrição dos produtos e serviços

1 - Hanger (Suporte para plantas)

(Detalhes personalizados - https://www.instagram.com/p/CBmHed9lqRl/)

Figura 21 - Hanger

Fonte: Arquivo próprio

2 - Hanger Trançado com Cristal, em parceria com a marca Cristalizaí

(Escolha desejada da pedra natural disponível da marca)

*Valor da peça = R$ 45 + Valor da pedra (variável e diretamente da Cristalizaí

Figura 22 - Hanger Trançado com Cristal

20

https://www.instagram.com/p/CBmHed9lqRl/


Fonte: Arquivo próprio

3 - Mini Painel Hanger

(3 modelos disponíveis)

Figura 23 - Mini Painel Hanger

Fonte: Arquivo próprio

4 - Prateleira

Figura 24 - Prateleira
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Fonte: Arquivo próprio

5 - Painel decorativo

Figura 25 - Painel decorativo

Fonte: Arquivo próprio

6 - Filtro dos Sonhos

Figura 26 - Filtro dos Sonhos

Fonte: Arquivo próprio

7 - Bolsa

Figura 27 - Bolsa
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Fonte: Arquivo próprio

8 - ManuBag (porta bola)

Figura 28 - ManuBag

Fonte: Arquivo próprio

Design desenvolvido pela Manumê e produção independente.

7.  PLANO DE MARKETING E VENDAS

O branding da marca quer desenvolver uma conexão humanizada com o cliente dentro de
seus processos de bem estar. A Manumê traz para a sua  identidade a fomentação do
slogan “Entre nós” que quer desenvolver com o consumidor a construção de um
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relacionamento mais próximo e firme como os nós dado por corda, que firma o
relacionamento duradouro e de conexão com o cliente da marca.

A Manumê entrega um artesanato bem trabalhado e desenvolvido por técnicas ancestrais
e bem detalhadas que dão riqueza ao produto de forma que agregue ao processo de
cuidado do espaço e do bem estar através de um artigo de decoração.

7.1  Modelo de negócios

Figura 29 - Sebrae Canvas Manumê

Fonte: Arquivo personalizado site Sebrae

7.2  Estratégia
Usar a rede de contato consumidores como potenciais influenciadores de rede da marca -
estratégia de indicação.

Digital: desenvolver uma frequência de conteúdos digitais nas principais redes sociais e
estudos estratégicos de algoritmo para ajudar nas chances de viralização dos conteúdos
da marca.
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Foco no Instagram, maior rede social, basear-se nos 3 pilares de produção de conteúdo:

1. Falar sobre a marca, bastidores, momentos da produção, passar informações
necessárias.

2. Oferecer dicas de jardinagem, quadro fixo 1x por semana com indicações de onde
comprar plantas e de 15 em 15 dias alguma dica de como cultivar plantas em
casa.

3. Reprodução de vídeos/memes em alta, conteúdo de entretenimento para alegrar o
dia.

7.3  Identidade Visual

Objetivo de unificar o estilo “Boho” com uma estética “fun”, a identidade visual da Manumê
vem trazendo diferentes cores em tons pastéis.

Figura 30 - Logomarca

Fonte: Arquivo próprio

Figura 31 - Paleta de cores:

Fonte: Arquivo próprio

Figura 32 - Elementos como:
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Fonte: Arquivo próprio

7.4  Papelaria (embalagem):

Figura 33 - Cartão orientações:

Fonte: Arquivo próprio

Figura 34 - Cartão para escrever cartinha à mão:

Fonte: Arquivo próprio

Figura 35 - Adesivo brinde:
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Fonte: Arquivo próprio

Figura 36 - Etiqueta:

Fonte: Arquivo próprio

7.5  Inovação

O processo de inovação acontece em um ambiente de produção regional e de entrada em
novos públicos através da comunicação diferenciada

A Manumê tem uma abordagem de comunicação super fun, jovem e divertida e a ideia da
marca é aproximar o produto de um público que até então não consumia esse perfil de
produto.

A fundadora da marca tem um perfil mais jovem com redes de amigos na mesma faixa
etária, trazendo para o consumo da marca uma rede de influência como potenciais
consumidores e também influenciadores.
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7.6  Distribuição

Possibilidade de entrega para todo Brasil, frete variável e realizado via transportadora
terceirizada. Foco em atingir clientes do eixo Rio-São Paulo, visando uma menor taxa de
frete, criando menos barreiras para a compra.

7.7  Preço

A marca considera os seguintes fatores:
● Custo do material por peça.
● Hora trabalhada na peça.
● Taxa de atendimento e serviços como social media.
● Lucro.
● Comparação com a concorrência.

Outro fator contínuo na consideração dos seguintes fatores é a sazonalidade a fim de
garantir a saúde do negócio.

7.8  Preços por produto e projeção para 5 anos

Levando em consideração aumento de 8% em cada ano.

Figura 37 - Tabela preços dos produtos com projeção de 5 anos:

Fonte: Arquivo próprio

*Valor da peça = R$ 45 + Valor da pedra (variável e diretamente da Cristalizaí

28



7.9  Estratégia de Praça

A praça inicial é focada no leste fluminense, mirando nesse primeiro momento para os
consumidores de Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. Buscando promotores da marca
para divulgação direta.

7.10  Promoção
A promoção é onde iremos focar no planejamento, na comunicação e nas ferramentas
que usaremos na promoção da marca.

O objetivo é desenvolver uma estratégia digital de comunicação e posicionamento da
marca, focado na divulgação por entretenimento, considerando os conteúdos postados, e
por indicação, entregando um produto que gere valor ao compartilhar imagens nas redes
sociais dos clientes..

Em uma projeção de médio prazo PDV - Pontos de venda para o desenvolvimento da
marca a partir de uma promoção de lojas/parceiros reconhecidos por serem pontos de
venda de produtos de decoração.

Atrelado a isso, teremos lançamento de peças acompanhando épocas comemorativas,
visando a recompra da base de clientes.

7.11  Relacionamento com cliente

Constante e digital, o relacionamento do cliente da Manumê usa a comunicação jovem e
em canais atuais para manter sua presença e suas trocas.
Entender através da cultura de expressão nas plataformas digitais formas de contato com
os consumidores.

O processo de nutrição do cliente através da estratégia de conteúdo no cenário de
produção artesanal, de decoração, de jardinagem e bem estar.

Desenvolvimento da embalagem dos pedidos focada em gerar uma conexão entre a
marca e o cliente.
Cartinha feita à mão para cada cliente, bilhetinhos fofos feitos em cartões gráficos,
papelaria acompanhando a identidade visual, adição de perfume nos pedidos para que
cheguem com o aroma da marca na casa do cliente e todos os pedidos acompanham
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uma mini vela aromática, remetendo ao aconchego, despertando sensação boa e
memorável ao ter contato com o produto da Manumê.

Figura 38 - Papelaria Manumê:

Fonte: Arquivo próprio

7.12  Promoção das vendas

A estratégia desenvolve diferentes técnicas, entre elas o mix de produtos e a precificação
diferenciada para pacotes de produtos e flexibilizações pertinentes ao negócio.

Principais fatores a se considerar na promoção de vendas:

● Sazonalidade.
● Oportunidades específicas de tendência.
● Datas comemorativas.

8.  PLANO FINANCEIRO

Planejamento financeiro enxuto, objetivo e focado na auto sustentabilidade para o
desenvolvimento do negócio.

Pro labore no 1° ano R$2.000,00, no 2° ano em R$3.500,00 e no 3° ano R$6.000,00.
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8.1  Plano de Investimentos
Projeto de reestruturação da Manumê, investimento próprio, com objetivo de firmar a
marca no mercado, concentrado na profissionalização da marca, aprendizagem e
desenvolvimento das peças, divulgação e estrutura

Figura 39 - Tabela descrição do investimento na empresa

Fonte: Arquivo próprio

8.2  Plano econômico-financeiro

Fluxo de Caixa
Figura 40 - Tabela Fluxo de caixa até 3° ano:

Fonte: Arquivo próprio

Despesas por mês no 1º ano:

Figura 41 - Tabela despesas por mês no 1º ano
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Fonte: Arquivo próprio

Despesas por mês a partir do 2º ano:

Figura 42 - Tabela despesas por mês no 2º ano:

Fonte: Arquivo próprio

Despesas por mês a partir do 3º ano:

Figura 43 - Tabela despesas por mês no 3º ano
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Fonte: Arquivo próprio

8.3  Indicadores financeiro

TIR:
Figura 44 - Tabela representação cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR):

Fonte: Arquivo próprio

VPL:
Figura 45 - Tabela representação cálculo do Valor Presente Líquido (VPL)
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Fonte: Arquivo próprio

PAYBACK:
Figura 46 - Tabela representação Payback

Fonte: Arquivo próprio

ROI:
Figura 47 - Tabela representação cálculo do Retorno sobre o investimento (Return over
Investment - ROI)

Fonte: Arquivo próprio
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8.4  Necessidade de captação

Necessidade de captar recursos através da vendas das peças produzidas, sendo do 1º
até o 6º mês a captação de R$ 4.000 por mês, do 7º até o 9º mês a captação de R$ 5.000
por mês, do 10º até o 12º mês a captação de R$ 6.000 por mês, durante o 2° ano R$
8.000 por mês e durante o 3° ano R$ 10.000 por mês.
Nos meses de maio e dezembro temos a projeção de ter R$ 1.000 a mais de entrada, por
conta das datas comemorativas do dia das mães e Natal.

Entradas por mês:

Figura 48 - Tabela entradas por mês:

Fonte: Arquivo próprio
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