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2 - Oportunidade 

 

O desejo de possuir imóveis e automóveis sempre esteve presente em diversas e 

diferentes sociedades. De objetos de desejo, ou simplesmente como moradias e meio de 

transporte, são hoje mais do que nunca, extremamente presentes em nosso cotidiano. A 

população continua a crescer, necessita de moradia, necessita de locomoção e é 

exatamente nessa área que iremos atuar. 

 

Atualmente estamos passando por uma revolução quando o assunto é locomoção e 

moradia. O país está passando por uma recessão, isso fez com que muitas pessoas 

buscassem enxugar os gastos, reduzir os custos, levando-as dessa forma a usar meios de 

transportes alternativos como compartilhadores de veículo, apartamentos divididos, o 

que convenhamos, não é ruim. Hoje buscamos de forma geral um mundo mais 

sustentável, com menos emissão de poluentes, gerando o mínimo de resíduos, esse deve 

ser nosso pensamento, esse tem que ser nosso futuro, e com retrocesso ou progresso, 

nossa empresa não deixará de ser útil e manter o espaço que irá conquistar no mercado. 

 

Nosso dia a dia é cada vez mais corrido, cada vez mais atividades a serem cumpridas, 

sempre avante, sempre um passo a mais. A poucas gerações atrás, pessoas se 

satisfaziam em concluir o ensino médio na escola, outras não chegavam a tanto, 

encerravam seus estudos ainda mais cedo, outros com mais visão, ainda gostariam de 

cursar um nível superior, se especializar. Hoje a graduação é praticamente obrigatória, 

MBAs, mestrados, doutorados, pós-doutorados, atividades extracurriculares, desejo de 

viagens pelo mundo são cada vez mais frequentes e comuns. 

 

Isso em resumo quer dizer que a vida a cada dia está mais corrida, mais dinâmica, e as 

pessoas pagam para que outras façam serviços especializados e específicos para elas, é 

nessa parte que nós entramos, esse é nosso mercado, nós somos facilitadores, o futuro 

está em nós. 

 

Um detalhe quando falamos de automóveis e imóveis, é que além de serem objetos de 

desejo e status, são produtos caros, nem sempre com tanta liquidez, são investimentos 

elevados, financiamentos longos, então não são decisões fáceis a serem tomadas, muitas 

pessoas negociam, mas não fazem a melhor compra e venda, pois não são bem 

orientadas, não são conduzidas por um profissional competente, muitas vezes o 

profissional está mais interessado em receber a comissão do que em prestar um bom 

serviço, deixando de lado a qualidade e a excelência no atendimento ao cliente. Essa é a 

brecha, daí surge a oportunidade para introduzir algo novo, um prato cheio para o 

empreendedor. 

 



2.1 - Público Alvo 

 

O público alvo da Oliveiras é todo e qualquer público que deseja comprar, vender, ou 

fazer manutenção em automóveis e imóveis. 

 

Acreditamos que o serviço irá atender principalmente as classes média, média-alta e 

alta. Porém serão preços justos, e estamos de braços abertos para atender todo público 

que se interessar e concordar em pagar pelos serviços prestados. 

 

Começaremos nossa operação por Niterói, que é uma cidade relativamente pequena, 

com população concentrada, e alta renda per capita. O que nos facilita bastante, pois 

nosso público alvo não está espalhado. As comissões regionais são altas, pelos valores 

dos produtos ofertados na região, é um excelente local para iniciar as operações, ganhar 

credibilidade e ir avançando buscando novos horizontes e ampliar o mercado 

consumidor. 

 

O último censo realizado em 2010 aponta que a cidade tinha uma população de 487 mil 

habitantes, com uma projeção de 497 mil para 2016, com uma área total de 133 km², o 

que resulta numa densidade demográfica de aproximadamente 3.660 hab/km². 

 

“Economia de Niterói, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, possui o 

quarto maior PIB municipal do Estado do Rio de Janeiro.  

 

A cidade de Niterói é um dos principais centros financeiros, comerciais e industriais do 

Rio de Janeiro. Niterói é hoje a 12ª entre as 100 melhores cidades brasileiras para 

negócios. Niterói vem acompanhando um alto índice de investimentos na cidade, como 

imobiliário e de comerciário, tanto advindos da herança de ter sido, até a metade da 

década de 1970, a capital estadual, como por sua proximidade geográfica à Cidade do 

Rio de Janeiro 

 

Niterói apresenta o segundo maior percentual de trabalhadores com curso superior 

completo, em torno de 7,87%, sendo superado somente pelo município do Rio de 

Janeiro com 11,81%. Entre os municípios mais ricos do país, Niterói aparece em 

primeiro lugar, com 30,7% de sua população inserida na classe A. Quando são 

consideradas as classes A e B, juntas, Niterói aparece novamente na liderança, com 

42,9% de sua população total situada dentro dessas duas faixas de renda. A título de 

comparação O Rio de Janeiro é o 14º colocado entre as cidades com maior contingente 

de ricos, com 19,23%, e São Paulo, com 17,7%, ocupa a 17ª posição.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)


Segundo os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2010, a cidade é a que possui a maior renda per capita domiciliar do Brasil, com média 

de R$3.037,30 por pessoa, fazendo com que seja considerada a "cidade com a 

população mais rica do Brasil". Niterói, assim como as outras cidades que lideram esse 

ranking, já mostravam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado. O índice 

de Niterói ficou em 0,886, o maior do estado do Rio e o terceiro maior do Brasil, 

empatado com Florianópolis” Fontes (IBGE / Wikipedia)  

 

A partir desses dados concluímos que Niterói é uma excelente escolha para iniciar 

nossas operações. 

 

 

3- Empresa 

 

 

Assessoria Oliveiras 

 

Poupe tempo, poupe dinheiro, faça um pequeno investimento em um assessor, e colha 

os frutos de um bom negócio.  

 

Sempre que precisar ligue para ele, se decidir alugar, vender, comprar, consertar, tanto 

seu imóvel quanto seu automóvel, nós estaremos aqui para atendê-lo.  

 

O mercado automotivo e imobiliário é um mercado bem vasto, com muitas opções, 

muitas variedades, muitas armadilhas, muitos vendedores que só olham para seus 

próprios bolsos e tomam atitudes e decisões que desfavorecem o cliente. Muitos não 

querem saber se o cliente irá tomar prejuízo, se aquele é o produto certo, ou a maneira 

certa de realizar a compra/venda, a maioria infelizmente só quer garantir o seu ganho e 

mais nada. Por conta disso e de fatores similares os vendedores ganharam fama de “ter 

lábia”, de não serem sinceros, de só quererem vender, independente das consequências. 

 

Por exemplo, um vendedor de consórcio está em um stand no shopping, um cliente vem 

buscar informações sobre o carro que está em exposição, pois tem 60 % de entrada para 

comprar o veículo. Há uma chance de 90% desse vendedor tentar convencer o cliente a 

comprar um consórcio, usar os 60% de lance para contemplar a carta, não pagar juros 

porque só existe taxa de administração no consórcio, esperar todo o tramite, para então 

procurar uma concessionaria para comprar o carro, ele fala isso pois ele quer vender o 

consórcio, não porque é a melhor opção para o cliente e é isso que queremos abolir. 

 

Se esse mesmo cliente consultar nossa assessoria, nós faremos os cálculos e provaremos 

para ele por A + B que a melhor opção de compra para ele é X e não Y. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


E a partir disso iniciaremos a busca por nossos parceiros para ver quem atende melhor o 

cliente em logística, disponibilidade, valores, para concluirmos a operação com sucesso. 

 

Qual a necessidade que iremos resolver? Primeiro, o que é necessidade? 

Sabemos que necessidade é um estado de carência percebido, e iremos suprir a 

necessidade de nossos clientes de realizar aquisições saudáveis, quando se tratar de 

automóveis e imóveis, iremos prestar também o pós-vendas, disponibilizando equipe de 

manutenção terceirizada para manutenção dos bens de clientes. 

 

Queremos criar um vínculo, não só um negócio, que o cliente ligue para nós e diga o 

que está pensando, eu irei lhe responder com os pontos positivos e negativos dessa 

decisão, minha visão de especialista e então ele tomará uma decisão mais sensata acerca 

do que estava planejando. 

 

Sabe quando você decide comprar um carro, se for seminovo, você olha em anúncios 

online, jornais, vai a agências, concessionárias, não sabe exatamente aonde está a 

melhor oferta, aonde os veículos estão em melhores condições. Perceba o tempo que é 

perdido nessa busca, sem garantia de comprar e depois de um tempo começarem os 

problemas, pelo veículo aparentar estar bom visualmente, mas na verdade não estar tão 

bom assim. Não seria melhor ligar para seu assessor, falar para ele os detalhes do carro 

que você busca, quanto pretende gastar, e ele encontrar opções confiáveis para você. A 

partir dos veículos selecionados previamente, fazer uma vistoria técnica no automóvel e 

constatar de fato, as condições do veículo. E ao final lhe falar, este carro vale R$ X mil 

reais, está em excelentes condições, porém precisa fazer tais reparos, mas o valor real 

está de acordo com o que está sendo cobrado, se for do seu agrado, pode concluir a 

compra, será um bom negócio. 

 

Imagine que seu veículo começou a apresentar algum tipo de problema, nós 

combinamos que eu lhe encontraria em sua casa, faríamos um teste de rodagem juntos 

até seu trabalho, eu faria um check list, ao final desse teste já daria um parecer inicial, 

sobre o problema, o deixaria no trabalho, levaria o veículo para a oficina especializada. 

Chegando a uma oficina parceira para avaliação direta, ficaria responsável por 

supervisionar o serviço e garantir que nada seja condenado a troca, a não ser o que 

realmente precise de reparo, lhe passe o orçamento justo, e não um superfaturado como 

normalmente ocorre, o cliente autoriza o reparo, ele é feito e ao final do seu dia de 

trabalho, seu carro está reparado, limpo e pronto para ser utilizado ao seu bel prazer. 

Não houve estresse, perda de tempo, dúvidas se estava sendo enganado ou não, e tudo 

estará resolvido. 

 

Nós teremos alguns veículos e imóveis próprios para comercialização. Captaremos 

imóveis e automóveis de particulares e cobraremos porcentagens de comissão pela 



venda realizada, e em maior abrangência, que é a ideia principal do negócio, seremos 

facilitadores. Teremos acesso a redes de imobiliárias, agências e concessionárias, e ao 

invés do cliente ir peneirando, de uma em uma, o que ele quer, ele pode simplesmente 

nos contatar, falar o que deseja que encaminharemos a ele as melhores opções de 

compra, utilizando para isso o nosso próprio banco de dados e também de empresas 

parceiras.  

 

 

3.1 - Dados Cadastrais 

 

Razão Social: Assessoria Oliveiras – Negócios Automotivos e Imobiliários 

 

Matriz: Rua Mário Santos Braga, 95, Centro, Niterói 

Telefone: (21) 2791-0010 / (21) 96433-4366 

Email: assessoriaoliveiras@gmail.com 

Facebook: facebook.com/assessoriaoliveiras 

 

Sócios: A empresa será composta por 2(dois) sócios. Ambos terão porcentagens iguais 

da empresa, representando assim 50% para cada um. 

 

Sócio 1: Gabriel Oliveira (Responsável Setor Automotivo) 

Sócio 2 : Ubiracy Júnior ( Responsável Setor Imobiliário)  

 

3.2 – Perfil dos Sócios 

 

Gabriel Santos de Oliveira 

 

25 anos, apaixonado por veículos automotores desde criança, dirige, repara e conhece 

tudo o que tem rodas, algumas coisas sem rodas também. 

Formado em manutenção automotiva pelo Senai – RJ, iniciou sua vida profissional, 

como mecânico diesel, trabalhando com ônibus, caminhões, lanchas e pick-ups. Fez 

alguns cursos de especialização na parte técnica, mas também em técnica de vendas, 

atendimento ao cliente, informática e línguas estrangeiras. 



Sempre busca realizar suas tarefas profissionais com perfeição, e assim foi convidado a 

ser controlador de qualidade da concessionária onde trabalhava.  

O aperfeiçoamento constante sempre fez parte de seu mundo, onde agora ele 

supervisionava e via tudo aquilo com outros olhos. 

 

Após analisar uma série de fatores acreditou conseguir desempenhar bem o papel de 

vendedor. Começou com vendas de automóveis novos e usados em uma concessionária 

de Niterói, após algum tempo sofreu um acidente, e ficou 8 meses em casa por 

impossibilidade de trabalhar, e durante esse tempo fez curso técnico em transações 

imobiliárias, a distância, enquanto trabalhava em home office para uma imobiliária de 

grande porte, após conclusão do curso básico, realizou também um curso de Avaliação 

Imobiliária, aumentando assim seus conhecimentos na área e possibilitando emitir 

parecer técnico tanto de automóveis por sua formação anterior e inscrição no CREA, 

como imobiliário por sua recente inscrição no CRECI. 

 

A paixão por imóveis começou a fazer parte de sua vida, mas logo ele teve que se 

afastar momentaneamente pois estava terminando seu período de afastamento de seu 

emprego oficial e ele teve de voltar a concessionária para venda de veículos. 

 

Retornando a concessionária, uma das três lojas da região tinha sido fechada, muitas 

pessoas tinham sido demitidas, mas pelo potencial visto pela gerência em Gabriel, foi a 

ele oferecido uma vaga no consórcio, e ele topou, aceitou o desafio e foi estudar esse 

outro método de venda. Trabalhou, estudou, buscou aprender e se desenvolver, fazendo 

ao mesmo tempo seu curso de graduação em processos gerenciais, estudando como 

empreender da maneira correta, lhe apareceu uma oportunidade de ter uma 

representação de consórcio e comercializar como loja. Então ele abriu um MEI e deu 

seu primeiro passo rumo ao empreendedorismo. Esse plano de negócios está sendo 

traçado, para alavancar a empresa e lança-la no mercado oferecendo uma nova proposta 

para seus clientes.  

 

Ubiracy Júnior 

 

PROPRIETÁRIO, GERENTE, CONSULTOR IMOBILIÁRIO, AVALIADOR DE 

CRÉDITO HABITACIONAL 2016 

 

Acompanhamento de financiamentos habitacionais voltados para os processos 

individuais e Empreendimentos. - Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Financeiro 

Nacional; 

- Relacionamento com o Consumidor: Proteção e Defesa. 



 

GERENTE DE VENDAS – 2010 a 2014 

Coordenação e Gerenciamento comercial seleção de equipes de vendas. Estratégias de 

vendas, processos administrativos e financeiros voltados para o comercial. 

 

Recrutamento, gestão, treinamentos e desenvolvimento de pessoas, estratégias de 

Marketing Comercial e organização de eventos, controle e acompanhamento através de 

planilhas e metas em busca de resultado, trabalho de campo, Gestão de Vendas entre 

outros.) 

 

Coordenação e Gerenciamento comercial (seleção de equipes de vendas e imobiliárias, 

estratégias de vendas, processos administrativos e financeiros voltados para o comercial, 

acompanhamento setor de obras, desenvolvimento de ações voltadas para venda, noções 

de RH, recrutamento, gestão, treinamentos e desenvolvimento de pessoas, estratégias de  

 

Marketing Comercial e organização de eventos, controle e acompanhamento através de 

planilhas e metas em busca de resultado, trabalho de campo, Gestão de Vendas entre 

outros.) 

 

Formação 

Pós-graduação em Certificação Profissional Febraban Correspondente Completo 

Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Financeiro Nacional Relacionamento com o 

Consumidor Proteção e Defesa Ética no atendimento - 01/2013 a 01/2014 

 

FEBRABAN 

Pós Graduação Lato Sensu em Comunicação e Marketing Nível de Mestrado, CAPES 

Carga Horária 480 horas, Universidade de Marília Unimar SP BRA. Título O Guarani 

Ficção Literária e Ficção Cinematográfica Orientadora Elêusis Miria - 01/2002 a 

01/2004 

 

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA 

Graduação em Direito Universidade de Marília Unimar SP BRA Título Os diferentes 

tipos de aborto e enquadramento na Legislação Penal - 01/1997 a 01/2001 

 

 

 



 

4- Análise Estratégica 

 

Desenvolvendo o diagnóstico dos pontos fracos e dos pontos fortes, internos e externos, 

da organização Oliveiras. Com isso se espera valiosos subsídios para o planejamento e o 

processo decisório e na criação de estratégias a curto, médio e longo prazo.  

 

MISSÃO  

• Gerenciar serviços no mercado de imóveis e automóveis, desenvolvendo fatores 

que poderiam alavancar a marca Oliveiras.  

 

VISÃO 

• Difundir um novo modelo de gestão de imóveis e automóveis 

 

VALORES  

• Comprometimento; Respeito; Qualidade do serviço; Inovação.  

 

 

Considerando o ambiente interno 

 

Pontos Fortes – Denominados de Forças do projeto Oliveiras: 

 Equipe capacitada para a gestão em negócios imobiliários e automotivos. 

 Serviços de qualidade reconhecida através de histórico de negociações. 

 Decisões tomadas com foco específico para as necessidades do cliente, com 

reavaliação estratégica constante com toda a equipe da Oliveiras.  

 



Pontos Fracos – são denominados de fraquezas do projeto Oliveiras. 

 Dificuldade em captação de recursos, para o desenvolvimento da empresa. 

 Criar novas maneiras de criar valor na marca e criar credibilidade no meio. 

 Preocupação do cliente com possível erro que prejudique seu capital investido. 

 

Considerando o Ambiente externo  

 

Pontos Fortes – são denominados de Oportunidades. 

 Histórico movimento da economia em ambos os setores, que representam fácil 

percepção de negócio. 

 O cliente entender a necessidade de uma estratégia a longo prazo para melhores 

retornos e maior custo benefício em escolhas de negócios.  

 Capacidade técnica na gestão de carteira de clientes que tem interesse em ambos 

os setores.  

 

Pontos Fracos – são denominados de Ameaças 

 Surgimento de novas organizações com finalidades semelhantes, que passam a 

concorrer pelos mesmos clientes. 

 Criação de novas barreiras por parte da legislação 

 

4.2 Princípios Éticos, Morais e Valores da Oliveiras 

 

Acreditamos na total liberdade de expressão, respeito, amizade e diversidade cultural. 

Nossos parceiros, clientes e fornecedores devem estar de acordo com nossa crença e 

princípios.  

 

 

4.3 Cenário Econômico 

 

Projeção para juros básicos em 2017 cai, e cenário para inflação e economia melhora 

SÃO PAULO (Reuters) - A perspectiva para a taxa básica de juros em 2017 foi 

reduzida, ao mesmo tempo em que melhorou tanto o cenário para a inflação quanto para 

o crescimento econômico do Brasil. 

Os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central na pesquisa Focus passaram 

a ver a Selic a 11 por cento no final do ano que vem, contra 11,25 por cento na semana 

anterior. Para este ano, eles continuam vendo a taxa básica de juros, atualmente em 

14,25 por cento, a 13,75 por cento. 



O grupo de economistas que mais acerta as previsões no levantamento, o Top-5, 

também prevê a Selic a 13,75 por cento este ano, mas continua vendo a taxa a 11,25 por 

cento no fim de 2017. 

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC manteve a Selic 

em 14,25 por cento ao ano e retirou de seu comunicado a expressão de que não há 

espaço para corte de juros, usada nos últimos meses. 

Diante disso, o mercado de juros futuros passou a mostrar apostas divididas entre a 

possibilidade de corte da Selic no mês que vem e a manutenção em 14,25 por cento. 

A expectativa agora gira em torno da divulgação da ata dessa reunião na terça-feira, 

quando os investidores buscarão mais pistas sobre os próximos passos da política 

monetária. 

Para a inflação, o Focus divulgado nesta segunda-feira mostrou que a expectativa de alta 

do IPCA em 2016 continua em 7,34 por cento, mas para o ano que vem a estimativa 

chegou a 5,12 por cento, 0,02 ponto percentual a menos do que no levantamento 

anterior. 

A estimativa de contração do Produto Interno Bruto (PIB) este ano agora é de 3,20 por 

cento, sobre queda de 3,16 por cento na semana anterior. Mas a expansão esperada em 

2017 melhorou e é de 1,30 por cento, ante 1,23 por cento. 

(Por Camila Moreira) 

 

 

4.4 Cenário Social 

 

A política social brasileira em tempos de crise 

 

A marcha em direção a um modelo social privado sinaliza grandes dificuldades para a 

manutenção dos direitos sociais consagrados na Constituição 

 

As grandes inflexões estruturais na história brasileira foram provocadas por decisões 

tomadas em momentos de grande crise e desafio nacional e internacional, como bem 

destaca Fiori 1. As mudanças ocorridas na década de 1930, por exemplo, que 

propiciaram a modernização do Estado brasileiro e promoveram a industrialização e o 

crescimento econômico, foram uma resposta ao desafio provocado pela “era da 

catástrofe”, das grandes guerras, revoluções e crise econômica. Passados 50 anos, a 

redemocratização do país marcou uma nova inflexão histórica indissociável da mudança 

geopolítica e econômica mundial, que começou com a crise e a redefinição da estratégia 

internacional dos Estados Unidos, passou pela reafirmação do dólar, pela desregulação 



das finanças internacionais e pela escalada armamentista que levou à desintegração da 

União Soviética e ao fim da Guerra Fria. 

  

Da mesma forma, a política social brasileira, nas décadas de 1930 e 1980, teve seus 

grandes momentos de conformação e mudança. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao 

poder, em 1930, teve início uma importante fase de expansão dos direitos sociais no 

país, ao mesmo tempo em que as classes assalariadas urbanas passaram a ter maior peso 

no cenário político e econômico. Na década de 1980, a Constituição Federal de 1988 

representou um ponto de inflexão no sistema de proteção social brasileiro, pelo menos 

no que se refere à legislação vigente, pois reconheceu um conjunto amplo de direitos 

sociais – e, ao mesmo tempo, instituiu o conceito de seguridade social como conjunto 

integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à previdência, à 

assistência social e à saúde, com universalidade da cobertura e do atendimento. No caso 

da saúde, o sistema evoluiu de uma situação de acesso restrito a determinados grupos da 

sociedade, vinculados ao sistema previdenciário, para um sistema de acesso universal. 

  

No entanto, a implementação desse novo modelo foi dificultada pelos desafios impostos 

no cenário internacional e, sobretudo, pela conjuntura interna da economia brasileira 

que combinava taxas de crescimento baixas com taxas de inflação explosivas, 

penalizando, principalmente, os estratos sociais de mais baixa renda. Enquanto a 

inflação minava o poder de compra dos salários, o nível de atividade econômica 

reduzido não era capaz de gerar os postos de trabalho necessários para absorver o 

contingente de novos trabalhadores em busca de oportunidades. 

  

O regime de políticas públicas que predominou a partir dos anos 1990 pode ser 

caracterizado como um sistema híbrido 2, na medida em que combina políticas 

neoliberais associadas ao Consenso de Washington ou às Instituições de Bretton Woods 

(garantir a estabilidade macroeconômica, privatização de serviços e de empresas 

públicas, reformas liberalizantes, transferências de renda com condicionalidades etc.) 

com políticas mais intervencionistas, associadas ao pensamento neodesenvolvimentista 

(redução da dependência de poupança externa, pacote de estímulos em períodos de 

crise, Estado como proprietário e investidor nos setores industrial e bancário, aumentos 

no salário mínimo, políticas industriais para os setores intensivos em mão de obra e uso 

de empresas estatais para expandir o emprego e o bem-estar). 

 

No âmbito da política social, esse modelo híbrido esteve associado ora com o 

predomínio de políticas neoliberais, ora com uma ênfase maior nas políticas 

intervencionistas, configurando diferentes institucionalidades ao longo desse período, 

nas quais o papel atribuído ao Estado (e, por consequência, aos agentes privados) no 

processo de desenvolvimento nacional é distinto 3: uma institucionalidade neoliberal no 

período de 1995-2002; uma institucionalidade de transição no período de 2003-2006; e 

uma institucionalidade neodesenvolvimentista a partir de 2007. As características de 



cada período foram diferentes do ponto de vista político e econômico, assim como as 

interligações entre as políticas econômica e social, as estratégias-chave, o público-alvo, 

as formas e os agentes da provisão de serviços, e o tipo de financiamento desenhado 

para política social e, em especial, para a política de saúde. 

  

No período de institucionalidade neoliberal, a política social teve como estratégia-chave 

a descentralização, ao lado do incentivo às parcerias público-privadas, do estímulo ao 

controle social e da adoção de ações focalizadas em regiões e populações mais pobres. 

Já no último período (neodesenvolvimentista), as políticas com recortes territoriais 

(regionais, urbanas, metropolitanas) assumiram maior protagonismo, ao lado de maiores 

investimentos públicos em infraestrutura, saneamento, habitação e saúde (federais e 

estaduais), mantendo-se o estímulo às parcerias público-privadas e a seletividade de 

programas direcionados para o combate à pobreza. 

  

Que cenários podem ser prospectados para a política social brasileira nas próximas 

décadas, considerando as tendências que se delineiam na atual conjuntura de crise 

econômica e adoção de políticas de ajuste fiscal, com recuo parcial do Estado nos 

investimentos públicos? 

  

As mudanças que emergem na sociedade brasileira durante a primeira década do século 

XXI podem ser sintetizadas, segundo Camarano et al. 4, em uma palavra: “redução” 

(embora a redução tenha sido, em vários aspectos, relativa). Algumas dessas mudanças 

foram positivas, como a redução do contingente populacional em situação de pobreza, 

da desigualdade de renda, do desemprego e do número de vínculos informais no 

mercado de trabalho; entretanto, outras mudanças representam desafios para as políticas 

sociais nas próximas décadas, em particular a redução do crescimento econômico (nos 

anos mais recentes) e das taxas de fecundidade e de mortalidade nas faixas etárias mais 

elevadas da população. 

  

O padrão da economia brasileira, nos anos 2000, foi marcado por uma forte redução da 

vulnerabilidade externa, por um consumo privado ampliado pelo crédito, por melhor 

distribuição de renda e por uma recuperação do gasto autônomo do governo, incluindo 

modesta expansão do investimento público em infraestrutura. As três fontes de 

crescimento (as exportações, o consumo privado e o gasto público) impulsionaram a 

taxa de investimento da economia e o emprego formal para os níveis mais elevados das 

últimas décadas. 

  

A redução da pobreza ocorreu em razão da expansão das transferências de renda, em 

particular a ampliação do Programa Bolsa Família e da previdência rural, com grande 

impacto nas áreas rurais do Nordeste, o núcleo histórico da pobreza no país. A elevação 

do salário mínimo real (principalmente entre 2006-2009) teve um papel relevante na 



redução da pobreza rural (política previdenciária) e da desigualdade de renda no 

trabalho. 

  

O crescimento do consumo privado foi possível graças à redução da pobreza, à 

expansão do crédito ao consumidor e ao crescimento da renda familiar per capita e do 

número de famílias no estrato intermediário de renda, ampliando as dimensões de uma 

sociedade de consumo de massa no Brasil. Essa difusão dos padrões de consumo 

privado se deu a partir de uma articulação estrutural entre o regime macroeconômico, a 

estrutura dos preços relativos e os salários reais 5. 

  

Entretanto, o impacto do consumo privado foi difuso e generalizado, como bem 

destacado por Tavares 6. Isso porque, a despeito do grande crescimento da demanda nos 

setores de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (nacionais e importados), bem como nos 

serviços financeiros ligados à expansão do crédito, a estrutura de consumo das famílias 

pouco se alterou, pois, os principais blocos de consumo são os serviços e os produtos da 

indústria de alimentos. 

 

De fato, o baixo nível de investimentos públicos em moradia e transporte impediram 

maior folga da renda para outros tipos de consumo. Como resultado, persistiu um 

elevado comprometimento de parcela da renda com moradia, transporte, saúde e 

educação – itens que formam a base contemporânea das carências e da heterogeneidade 

dos padrões de consumo da sociedade brasileira. Esse é o limite estrutural: a mudança 

na estrutura do consumo permitiu queda na participação dos alimentos; porém, para 

faixas superiores de renda, essa mudança foi comprometida pelos demais tipos de gasto. 

  

Outro aspecto notável desse período foi a forte expansão dos serviços sociais privados. 

A alta concentração da renda nos desses distributivos mais altos e a insuficiente 

provisão de serviços públicos de qualidade geraram forte demanda por uma versão 

mercantilizada de serviços públicos (planos de saúde, previdência complementar, 

educação particular, transporte individual, segurança privada etc.). 

 

Como afirma Medeiros 5, essas duas vertentes de provisão de renda e serviços – a social 

democrata pública e a liberal privada (que defende o subsídio aos planos de saúde e ao 

ensino privado via renúncia fiscal) – estiveram presentes na trajetória recente das 

políticas públicas no Brasil, convivendo de forma complementar, mas disputando 

espaço fiscal e político. 

 

Com as mudanças recentes na conjuntura econômica, marcada pela substancial redução 

do crescimento econômico (com perspectiva de crescimento negativo em 2015 e 2016) 

e pelo aumento das taxas de inflação associado às políticas de ajuste fiscal, com cortes 



substanciais de recursos na área social, as conquistas obtidas na década passada, tanto 

no mercado de trabalho como nas demais áreas da política social, estão sendo 

ameaçadas. 

 

A perspectiva de que a política social brasileira marcha em direção a um modelo social 

privado sinaliza grandes dificuldades para a manutenção dos direitos sociais 

consagrados na Constituição Federal, na medida em que esse modelo é caracterizado 

por uma concepção residual do Estado, com maior participação das forças de mercado 

no esforço de desenvolvimento nacional. 

 

Caso essa trajetória venha a se concretizar, podemos vislumbrar um cenário com baixa 

integração da política social com a política econômica, adoção de políticas passivas ou 

compensatórias para o mercado de trabalho, revisão da política de valorização do salário 

mínimo, redução dos investimentos públicos em serviços sociais, redução da população 

coberta pelas políticas de garantia de renda, com estagnação/redução no valor dos 

benefícios, e fortalecimento das políticas sociais focalizadas. 

  

Diante desse cenário, as fragilidades históricas do sistema de proteção social brasileiro – 

desigualdades no acesso aos serviços públicos, falta de integração de programas e ações, 

desarticulação vertical (entre diferentes esferas de governo) e horizontal (entre 

diferentes setores que integram a política social), baixa disponibilidade de recursos etc. 

– tendem a se cristalizar, dificultando as possibilidades de instauração de um processo 

de desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

 

4.5 Cenário Ambiente 

 

Imóveis 

 

O mercado imobiliário brasileiro viveu a última década de muito dinamismo e passou 

por duas fases bastante distintas. Primeiro, acompanhando o ciclo econômico do país 

em alta, experimentou um forte crescimento e registrou o auge da prosperidade. Porém, 

com a desaceleração da economia brasileira nos anos mais recentes, entrou em uma 

curva descendente significativa. E, agora, quais as perspectivas para o mercado 

imobiliário? 

 

Em 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos refletiu de forma negativa em todo o 

mundo. Foi justamente neste pós-crise que a economia brasileira começou a dar sinais 

de prosperidade e o mercado imobiliário seguiu a mesma tendência. Afinal de contas, 

com uma economia fortalecida e estável, há uma melhora na empregabilidade, na renda 



e na confiança do consumidor com o futuro, características que garantem condições 

propícias para o investimento em um imóvel. 

 

De acordo com levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações 

Internacionais (BID, na sigla em inglês), instituição que funciona como o banco central 

dos bancos centrais, a valorização imobiliária no Brasil foi de 121% nos cinco anos 

seguintes ao período pós-crise de 2008. Entre 2008 e 2011, a valorização anual ficou 

acima dos 20%. 

 

"Acompanhando a valorização imobiliária também houve a expansão significativa no 

crédito para aquisição de imóveis. E a alta demanda pressionou também a valorização 

dos preços dos imóveis", afirma o economista Marcelo Barros. 

 

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 

Poupança (Abecip), houve um incremento de 42% no volume de financiamentos para 

construção e compra de imóveis em 2011 comparado com 2010, somando R$ 79,9 

bilhões. Foram financiadas 493 mil unidades, 17% a mais que o ano anterior. Já o valor 

dos imóveis subiu 26%, de acordo com o Índice FipeZap. 

 

Como a economia se manteve crescente, com baixo desemprego, crescimento da renda e 

baixa inadimplência, a liberação do crédito imobiliário continuou em expansão nos anos 

seguintes. Em 2012, houve mais um incremento nos financiamentos, totalizando R$ 

82,8 bilhões, alta de 3,6% sobre 2011. Em 2013, os números bateram recorde, atingindo 

R$ 109,2 bilhões, 32% a mais do que no ano anterior. Foram financiados 529,8 mil 

imóveis, alta de 17% ante os 453,2 mil de 2012. 

 

"Porém, a partir de 2013, a economia começou a dar sinais de desaquecimento e 

começou um novo cenário com uma curva descendente, principalmente em 2015", 

ressalta Barros. Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, foram realizadas muitas 

obras de infraestrutura nas cidades-sede e houve valorização de bairros mais próximos 

de onde essas melhorias foram feitas. Porém, já se ouvia falar em supervalorização dos 

preços dos imóveis e na construção se desacelerando para se adequar à demanda. 

Neste ano 2016, já não foi registrada tanta alta nos financiamentos, segundo a Abecip. 

Foram financiadas 538,3 mil unidades, encerrando o ano em estabilidade, com aumento 

de 1,6% em relação a 2013. Porém, somando todo o período o número representa um 

crescimento de quase 800% em nove anos até 2014. Em relação aos números, os 

financiamentos somaram R$ 113 bilhões e o incremento de 5,3% sobre o ano anterior se 

deu graças ao aumento dos preços. 

 



Em 2015, no entanto, houve um agravamento na situação do mercado imobiliário 

brasileiro, puxado pelo enfraquecimento na economia nacional, além das incertezas 

políticas. "Se no primeiro momento, em um ciclo econômico crescente havia crédito 

imobiliário mais barato e uma demanda em alta, agora houve uma inversão desses 

fatores, já que os juros estão altos e o crédito mais escasso", revela Eduardo Zylberstajn, 

coordenador do Índice FipeZap. 

 

Economia instável e momento político deixa o momento ainda mais delicado. 

 

No ano passado, as taxas de juros para financiamento de imóveis tiveram um aumento 

por conta da grande retirada da caderneta de poupança e os depósitos mais limitados 

nesta que é a maior fonte de financiamento imobiliário do país. Soma-se a isso a 

instabilidade da economia brasileira e do cenário político. "O desemprego e a inflação 

estavam em alta e é preciso lembrar que o crédito imobiliário é de longo prazo e, com 

qualquer instabilidade, as pessoas tendem a adiar o projeto da casa própria”, diz 

Zylberstajn. 

 

Além disso, foram implementadas mudanças nas regras de financiamentos e para os 

imóveis usados. O limite de financiamento passou de 80% para 50%, obrigando o 

consumidor a dar uma entrada maior. Segundo dados da Abecip, os financiamentos 

alcançaram R$ 75,6 bilhões no ano passado, uma queda de 33%. Foram financiadas 342 

mil unidades, devido à baixa nas vendas e nos lançamentos. 

 

O resultado final é que, em 2015, o preço dos imóveis no Brasil teve queda real, já que 

teve valorização de 1,32%, aumento que ficou abaixo da inflação registrada no ano. "As 

incorporadoras realizaram promoções, ofereceram descontos e tiveram menos 

lançamentos, já que o mercado estava relativamente parado", explica Barros. 

 

 

 



E o que esperar? 

 

 

 

 

A economia brasileira ainda está bastante instável, o que influencia negativamente o 

mercado imobiliário. "O setor depende de como está o cenário do país e não dá para 

falar em uma melhora econômica 

 

Na linha do tempo é possível conferir o quanto caiu os valores de financiamento no 

Brasil desde 2008. 

 

Isso significa que a dinâmica econômica é um termômetro de como será o mercado 

imobiliário. No entanto, de acordo com o economista, o cenário ainda se mostra adverso 

a curto prazo. "A perspectiva é que haja mais queda no Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil em 2016", afirma. 

 

No entanto, existem boas expectativas já para o próximo ano. "Se a economia começar a 

se ajustar e o Governo Federal começar a organizar não só as questões econômicas 

como também as políticas, a tendência é o mercado imobiliário apresentar uma melhora 

em 2017 porque uma economia ajustada vai trazer mais confiança no futuro e vamos 

voltar a ter crédito disponível", conclui Marcelo. 

 

 



Automotivo 

 

Setor automotivo deve começar a se recuperar em 2017, diz Anfavea. 

 

O setor automotivo deverá começar a se recuperar a partir do ano que vem, e as 

exportações aos países latinos irão ajudar a elevar as vendas. 

A avaliação é de Antonio Megale, presidente da Anfavea (dos fabricantes de veículos 

automotores). 

"Exportar é o caminho natural, sobretudo quando o mercado interno não está em um 

bom momento e as fábricas trabalham com capacidade ociosa de 50%, na média." 

Quando considerados todos os destinos, a saída de veículos no semestre recuou a US$ 

4,85 bilhões (R$ 15,6 bilhões) -uma queda de 12,5%. 

"Com a renovação do tratado com a Argentina e a entrada efetiva em vigor de acordos, 

como o que o Brasil assinou com a Colômbia, poderemos fortalecer a presença nacional 

nesses mercados." 

 

Nos últimos tempos, o mercado automotivo tem sofrido drasticamente os efeitos da 

severa crise econômica e política que atinge o Brasil. Como todos nós temos 

acompanhado, as vendas e a produção de veículos estão em queda e os estoques ainda 

continuam elevados. Diante desse cenário, surgem as questões: Será que já atingimos o 

fundo do poço? Será que 2017 pode ser o ano da virada? Quando voltará o crescimento? 

 

Para discutir esses pontos e analisar possíveis alternativas, recentemente foi realizado 

em São Paulo o importante evento “Workshop Planejamento Automotivo 2017“, 

promovido pelo Automotive Business (especializado em negócios e relacionamento na 

indústria automotiva). As palestras foram ministradas por notáveis nomes do setor, e 

ocorreram painéis de debates com a presença de dirigentes responsáveis por diversas 

áreas nas grandes marcas. 

 

Em resumo, as principais expectativas apontam no sentido de que estamos nas 

proximidades dos patamares mais baixos de vendas e produção, que tendem a se 

estabilizar no curto prazo. A partir de 2017, é projetado um tímido início da retomada, 

que tende a crescer de forma lenta e gradual nos próximos anos. 

 

Para que esse cenário se concretize, espera-se que haja definições na política 

(especialmente em relação ao mandato presidencial). Além disso, será necessária a 

confirmação do otimismo quanto às medidas da equipe econômica, principalmente 



voltadas ao controle da inflação, limitação de gastos governamentais e redução dos 

juros. 

 

Adicionalmente, começa a ser observada uma reversão na tendência de queda da 

confiança por parte de empresários e consumidores. Mas é importante que também haja 

uma interrupção do aumento do desemprego e da queda da renda dos consumidores. 

 

Analisando o panorama completo, o consenso é de que todas as possíveis melhoras 

deverão ocorrer bem lentamente. Para ilustrar, existem expectativas de que os níveis 

recordes de vendas, ocorridos em anos passados, somente poderão ser atingidos 

novamente entre os anos de 2023 a 2025. Dessa forma, fica clara a extensão da crise e 

como ela tende a trazer impactos por muito tempo ainda. 

 

Em relação aos carros em si, observa-se que têm havido importantes mudanças no 

comportamento dos consumidores, especialmente comprando menos veículos das 

tradicionais “4 marcas grandes” (GM, Volkswagen, Fiat e Ford). Por isso, outras 

fabricantes têm avançado, como Hyundai, Toyota e Honda e é bastante provável que 

esse movimento continue. 

Outro aspecto é o de que ainda deverá ocorrer uma migração das compras entre os 

segmentos, sendo que os principais beneficiários deverão ser os SUVs (principalmente 

compactos) e as picapes, que estão com muitas novidades. 

 

Adicionalmente, também se espera uma melhora nas exportações se o câmbio 

permanecer favorável e houver novos acordos comerciais do Brasil com novos 

parceiros. Também houve comentários sugerindo que as fabricantes também tenham 

mais criatividade nas formas de superação da crise (não apenas aumentando preços). 

Por exemplo, investimentos em inovação e elevação da produtividade seriam bem-

vindos nesse sentido. 

 



 

5-  Análise de Mercado 
 

 

5.1 Segmento 

 

A Oliveiras é uma empresa no segmento de consultoria que presta serviços para o 

público em geral, atuando em setores de imóveis e automotivos. Buscando uma fatia de 

mercado que se estabelece com clientes que tem como objetivo ter uma experiência 

tranquila na aquisição e manutenção de imóveis e automóveis.  

 

5.2 Clientes 

 

A Oliveiras se diferencia por acompanhar por uma vida seu cliente, criando uma espécie 

de amizade com o mesmo e confiança.  

Clientes como foco na região metropolitana do Rio de Janeiro, com atenção a novos 

casais e pessoas que não tenham estabelecido uma história muito forte na aquisição em 

ambos os setores de atuação da Oliveiras. 

 

5.3 Serviço 

 

A Oliveiras é uma empresa que oferece serviços de gestão na área automóveis e imóveis. 

 

 Gerenciamento de escolhas para clientes 

 Prospecção de novos negócios e bons contratos; 

 Antecipação e análise do “cenário” para tomadas de decisões; 

 Acompanhamento frequente do plano de vida do cliente; 

 Atendimento exclusivo e personalizado para cada pessoa; 

 Relacionamento e credibilidade nas maiores empresas no setor; 

 Equipe altamente qualificada no suporte de tomada de decisão. 

 

 



A consultoria Oliveiras será de muito valor para o cliente já que vai concentrar uma 

gama de serviços que tem como principal foco, a estratégia de vida alinhada com os 

desejos e objetivos de cada um. Sendo uma empresa que detém acesso a empresas que 

podem servir de base para questões de assessoria jurídicas, financeiras, contábil e 

técnica para assim permitir uma escolha fácil e tranquila.  

 

5.4 Inovação da Oliveiras 
 

 

A maior inovação criada pela Oliveiras é a forma que lida com seu cliente. Sendo de 

forma personalizada e estuda com foco em suas carências.  

 

Entender que o nosso cliente representa um potencial a longo prazo, e com um 

acompanhamento do relacionamento cliente-empresa. Atuando em dois dos setores de 

maior importância de consumo da sociedade a Oliveiras traz a inovação de acompanhar 

durante todo uma vida as escolhas de vida desse cliente. 

 

 

5.5 Concorrentes 

 

Empresas que buscam vender produtos como carros e imóveis representam 

concorrência, pois podem mudar o processo de decisão de clientes e se tornar um 

impeditivo de aquisições da Oliveiras. Corretores e empresas de revendedoras de 

automóveis podem ver uma parte de seus ganhos se limitarem com a chegada da 

empresa no mercado.  

 

5.6 Fornecedores 

 

Nosso principal fornecedor vai ser uma empresa chamada NegócioLegal, ela vai prestar 

serviços de assessoria da nossa empresa, principalmente em áreas que não dominamos 

com a mesma qualidade. Alguns dos serviços dessa parceria serão os de:  

 Marketing 

 Jurídico 

 Arquitetura 

 Fiscalização 

 Contabilidade 

 Engenharia  

 TI 

 

 



5.7 Metas da empresa 

 

Curto prazo: Adquirir 100 clientes com relação a automóveis e imóveis em 2017. 

Médio prazo: Adquirir 200 clientes com relação a automóveis e imóveis até 2019. 

Longo prazo: Adquirir 400 clientes com relação a automóveis e imóveis até 2021. 

 

 

6- Produto 

 

Nosso produto de assessoria será algo novo e com um pensamento estratégico a longo 

prazo. 

 

Oliveiras vai destinar três pacotes de assinatura para clientes, são esses: 

 

Standart: Assessoria Automobilística e Imobiliária, pelo período de 12 meses com 

assinatura mensal, com toda a assessoria para a melhor aquisição e manutenção de 

ambos os segmentos. Pacote dá direito a cobertura de até 2(dois) automóveis e 1(um) 

imóvel. 

 

Black: Assessoria Automobilística e Imobiliária, pelo período de 12 meses com 

assinatura mensal, com toda a assessoria para a melhor aquisição e manutenção de 

ambos os segmentos. Pacote dá direito a cobertura de até 3(três) automóveis e 2(dois) 

imóveis.  

 

Master: Assessoria Automobilística e Imobiliária, pelo período de 12 meses com 

assinatura mensal, com toda a assessoria para a melhor aquisição e manutenção do 

segmento escolhido. Pacote dá direito a cobertura de até 4(quatro) automóveis e 3(três) 

imóveis. 

 



 

 

 

6.1 Valores e formação de preço 

 

Plano Standart - Investimento Mensal de R$ 400,00 

Plano Black - Investimento Mensal de R$ 600,00 

Plano Máster - Investimento Mensal de R$ 800,00 

 

As principais razões para esta maior complexidade são a falta de padronização do tempo 

de execução, a volatilidade da clientela e inexistência de um valor de investimento 

significativo para fins de remuneração. 

 

6.2 Evolução do Serviço 

 

Durante todo processo serão feitas pesquisas qualitativas (têm caráter exploratório: 

estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas, ou 

mesmo não conscientes, de forma espontânea.). E também quantitativas (adequadas para 

apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam 

instrumentos padronizados (questionários). São utilizados quando se sabe exatamente o 

que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Permitem que se realizem 

projeções para a população representada. Elas testam, de forma precisa, as hipóteses 

levantadas para a pesquisa e fornecem índices que podem ser comparados com outros. 



 

Com isso iremos desenvolver focos de ação para melhor aproveitar as oportunidades e 

suprir carências.  

 

 

 

7- Plano de Marketing e Vendas 
 

Ao analisar o mercado é possível adaptar-se as suas constantes mudanças e identificar 

suas tendências. Por meio de um Plano de Marketing os resultados a serem alcançados 

podem ser definidos, assim como as ações para se atingir a competitividade. 

Ações de propaganda serão feitas com mais destaque na internet, com redes sociais, 

sites e divulgação na web. 

Com um foco totalmente voltada para estratégias modernas que tem como base os 

novos clientes em ambos os segmentos. Também serão feitas publicações em outdoors 

locais, impressão de cartões e panfletos, mas tendo sempre a web como canal principal 

de divulgação. 

 

 

7.1 Cronograma 

 

Seguem as atividades programadas para a Oliveiras, bem como o tempo esperado de 

demora de cada uma das atividades: 

 

1 – Elaborar plano de projeto do empreendimento (5 semanas); 

2 – Estudo sobre a viabilidade financeira do projeto (3 semanas); 

3 –Preparar o desenvolvimento do home oficie (1 semana); 

4 – Buscar informações sobre a legalização do projeto e legalizar o que for possível (1 

semana) 

5 –Desenvolver a inserção da Marca no mercado, fazer pesquisas e criar uma linha de 

contatos. (4 semanas) 

6 – Fazer a seleção, contratação e treinamento dos funcionários (1 semana) 

7 – Divulgação e marketing da empresa de consultoria. (2 semanas) 

 

 



 

 

 

7.2 Infraestrutura 

 

A Oliveiras terá de início, um home office. A maioria das reuniões irão ocorrer em 

restaurantes, e escritórios alugados, visto que o custo com infraestrutura inicial será 

estudado em relação a demanda dos clientes, sendo assim usando outras opções para 

encontros com clientes e potenciais parceiros.  

 

7.3 Organograma  

 

 

  

Gestores

Empresas 
Parceiras

Imóveis Automóveis



7.4 Quadro de Funcionários 

 

Empresa que tem como gestores duas pessoas, Gabriel Oliveira e Ubiracy Junior, dois 

funcionários diretos para intensificar auxilio em cada segmento do mercado que a 

empresa Oliveiras participa. Além disso temos as empresas terceirizadas parceiras para 

auxiliar em todas as questões do projeto que forem necessárias.  

 

 

8- Plano Financeiro 

 

Para a empresa Oliveiras o plano financeiro é o resultado final do trabalho de 

planejamento, nele são apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante 

todo o processo de planejamento financeiro, o fluxo de caixa e o orçamento. Elaborados 

para a análise dos dados, as estratégias desenvolvidas, e a agenda de implantação e 

revisões periódicas do plano.  

 

 

8.1 Custos da Empresa Oliveiras 

 

Custo Fixo mensal 

 Luz/Agua/Internet em home oficie -  R$ 450,00 

 Salários e encargos: 

o Gerente de segmento – R$ 1.500,00x2 = R$ 3.000,00 

o Diretores da Oliveiras – R$ 3.500,00x2 = R$ 7.000,00 

 Manutenção de material de home oficie - R$ 350,00 

 Despesas gerais - R$ 500,00 

Totalizando - R$ 11.300,00 

 

Custo Variável mensal 

 Telefone Celular/pacote de dados para todos os funcionários – R$2.000,00 

 Transporte com todos os funcionários – R$1.000,00 

 Reuniões em Restaurante – R$2.000,00 

 Uso de empresas terceirizadas/Assessoria para a Oliveiras - R$ 10.000,00 

Totalizando - R$ 15.000,00 

 



8.2 Previsões financeiras 

 

Adquirir 100 clientes com ligação a imóveis e automóveis em 2017. 

Usando como cenário a assinatura dos planos básicos:  

100 Pacotes Básicos - R$ 400,00 - R$ 40.000,00 

Total - R$ 40.000,00/mês 

Capital para investimento: R$ 150.000,00 

Taxa de retorno de investimento de 20% a.a., tempo de 12 meses 

Com participação de 2% dos lucros após 12 meses  

Faturamento esperado no primeiro ano de R$ 480.000,00 

 

8.3 Investimentos pré-operacionais 

 
 

 Abertura de empresa- R$2.500,00 

 Material de escritório de home oficie - R$ 2.000,00 

 Publicidade Inicial - R$ 50.000,00 

 Elaboração de contratos - R$ 5.000,00 

 Custo Design - R$ 10.000,00 

 

 Custo Total - R$ 69.500,00 

 Fluxo de Caixa - R$ 54.000,00 

 

 

8.4  Projeção de custos e despesas 

 
 

Total de custos mensais - R$ 26.300,00 

Total de custos para iniciar a empresa - R$ 69.500,00 

Total - R$ 95.800,00 
 

 

8.5  Impostos e contribuições 2017 

 

 

Impostos - 16% de R$ 480.000,00 

Total - R$ 76.800,00 

 



 

8.6  Resultados 
 

 Caixa - R$ 150.000,00 

 Passivo  

 R$ R$ 26.300,00 (Custos Mensais) 

 R$ 69.500,00 (Custos Abertura)  

 Capital Social - R$ 150.000,00 (Investimento) 

 

 

 

 

“Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. 

Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos triunfa antes que as suas ameaças se 

concretizem. ” 

Sun Tzu 
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