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Sumário Executivo 

 

O Sitio Viva nasceu das muitas festas bem sucedidas realizadas no então sitio São 
Jose, que reuniu gerações da família Tórtora e Bastos desde 1981, realizando 
confraternizações, festas e casamentos. 
A partir disso, em 2016 surgiu a idéia de transformar o sitio em empresa para organizar 
e fornecer serviços para eventos ao ar livre, proporcionando uma experiência 
diferenciada ao cliente, lazer e contato com a natureza em suas comemorações. O sitio 
é localizado na cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, no bairro do 
Retiro á 10 minutos do centro da cidade. 
Trazer ao cliente a realização de seus eventos de forma única, acompanhando cada 
detalhe num ambiente agradável, proporcionando bem estar. 
A proposta inicial do negócio é oferecer o espaço do sitio para locação e realização de 
eventos socioculturais, assim como pacotes personalizados de eventos diurnos, já com 
todos os serviços inclusos: organização e planejamento do evento, serviço de churrasco 
e garçom, infraestrutura, decoração, recreação e lazer, som, entre outros serviços, o 
cliente contará com atendimento diferenciado através do site da empresa em que  
poderá construir e acompanhar seu evento junto com o gerente de eventos.  
A oportunidade de negócio surgiu a partir da identificação do potencial da infraestrutura 
do espaço para realização de eventos, a grande demanda do setor, e a possibilidade de 
oferecer um atendimento personalizado. Segundo uma pesquisa realizada pelo 
SEBRAE em parceria com a ABEOC, o número de eventos realizados no Brasil cresceu 
80 % em 2013 comparado a pesquisa realizada no ano de 2001, o que representou 14% 
de crescimento anual do setor, o que mostra a grande demanda do setor. 
Inicialmente será feita a reforma do espaço para melhor atendimento dos nossos 
clientes, o investimento inicial previsto ficou em torno de R$ 30000,00, recursos a serem 
captados através de investimento no banco. 
 

 
1. Apresentação da Empresa 
 

1.1 Perfil do Empreendedor 

Iniciei minha graduação em 2014, no curso de Processos Gerenciais com ênfase em 
Empreendedorismo, desde que iniciei  tinha o desejo de abrir meu próprio negocio. 
Minha família já possuía alguns negócios e algumas propriedades, uma delas é um Sitio 
localizado na cidade Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, que possui ótima 
infraestrutura e é próximo ao centro da cidade. Identifiquei uma excelente oportunidade 
em abrir ali um espaço de eventos e lazer.   
No inicio da graduação tive a oportunidade de participar da Pacto Consultoria Jr, 
empresa de consultoria de negócios da UFF em que fui gerente de projetos, o que tive 
uma excelente experiência necessária para gerir eventos. No primeiro semestre de 2016 
fiz a disciplina de Planejamento e Organização de Eventos no curso de Hotelaria, 
justamente para aprender tecnicamente sobre a área. Em Itaboraí possuímos contato 
com muitas empresas e profissionais da área de eventos (bufês, serviço de churrasco, 
ornamentação, fotografia, brinquedos infláveis e etc.) que possivelmente serão nossos 
parceiros, possibilitando maior facilidade de inserção no mercado. 
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1.2 Descrição legal 

 

A empresa será enquadrada como microempresa (ME), com receita bruta anual prevista 
igual ou inferior a R$ 360 mil. Segundo a lei complementar nº 123,de 14.12.2006, se 
enquadra no simples nacional e será  beneficiaria da redução e simplificação dos 
tributos. 

A forma jurídica será de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI: 

 

 

1.3 Organização e governança 

 

 
 
 
 
A empresa trabalhará de forma colaborativa, tendo o sócio diretor como responsável 
pelas tomadas de decisão final, mas sempre de forma participativa junto a diretoria de 
marketing, financeiro e eventos. A equipe operacional será formada por parceiros e será 
responsável pelos serviços oferecidos nos eventos. Cada divisão terá seus processos 
estabelecidos.  
Neste primeiro momento, o sócio diretor fará também  as atividades do gerente de 
marketing e parcerias. 

 
 

Sócio diretor

Diretoria: Marketing, Financeiro e 
Eventos

Equipe operacional
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Principais atividades e Processos de Trabalho 
 
 
Sócio-Diretor 
Responsável por realizar o planejamento estratégico da empresa 
Mapeamento da concorrência e elaboração de estratégias de diferenciação 
Analise das atividades e relatório de cada gerencia 
Realizar reuniões e alinhar os departamentos da empresa 
Propor melhorias na infraestrutura e no espaço físico do sitio 
 
Gerente de Marketing e Parcerias 
 
Fazer planejamento de marketing estratégico 
Fazer plano de marketing digital 
Administrar e alimentar as redes sociais 
Mapear e Contatar possíveis parceiros 
Estabelecer parcerias 
Fazer relatórios periódicos da gestão 
 
Gerente Administrativo Financeiro 
 
Verificar legalizar a questão jurídica da empresa 
Realizar pagamento de taxas e impostos 
Elaborar contratos 
Fazer a gestão financeira da empresa 
Realizar e receber pagamentos 
Fazer relatórios periódicos de gestão 
 
Gerente de Eventos 
 
Atender os clientes e identificar a necessidade 
Realizar negociação com o cliente 
Acompanhar o cliente através do site da empresa 
Fazer o projeto e gestão dos eventos 
Contatar e alinhar os parceiros com os projetos 
Manter relacionamento com os clientes 
Acompanhar os eventos  
Fazer relatórios periódicos de gestão 
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1.4 Descrição da estrutura física e layout 
 
 
O sitio possui área total de 10 000 m², conta com diversas áreas que serão utilizadas 
nos eventos e lazer. A área de banho possui piscina de 12 x 6 m, mesas, cadeiras e 
espreguiçadeiras para banho de sol,chuveiro . Área para churrasco coberta com 
churrasqueira de alvenaria, espetos, grelhas e pia. 
 
Salão de festas retangular de 140 m² com arquitetura em arcos, varanda ao redor, 
passarela ligada à entrada do sitio. Gramados com estrutura portátil para futebol e vôlei, 
montagem de brinquedos infláveis e infantis. Casa com 500m², três quartos, dois 
banheiros, sala e cozinha mobiliados. Três banheiros externos, cozinha externa 
mobiliados. Área de quintal com árvores frutíferas. Garagem com capacidade para cinco 
carros. 
 
 
 
Planta do Sitio 
 
 

 
 
  
 

1- Entrada Salão                                     7- Casa 
2- Entrada Casa                                      8- Salão de Festas 
3- Entrada Garagem                               9- Campo de Futebol 
4- Campo de Vôlei                                10- Churrasqueira 
5- Área de Banho                                  11- Quintal 
6-  Garagem 
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2. Análise de mercado 
 
A empresa faz parte do setor de serviços, no mercado de eventos com alvo no 
espaço..A abrangência geográfica da empresa será a região metropolitana do Rio de 
Janeiro, com foco nas cidades de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo e Niterói.  
 
 
O público alvo e os serviços da empresa podem ser organizados da seguinte forma: 
 

 Pessoas pertencentes da classe C, que costumam se reunir com sua família e 
amigos para comemorar os melhores momentos da vida, buscam fugir da rotina do dia a 
dia da cidade indo a lugares que possam relaxar e estar mais próximos da natureza, 
procuram praticidade ao realizar seus eventos e não ter problemas e imprevistos no dia. 

 Empresas da região que buscam um local para realizar confraternizações, 
imersões e atividades adequadas ao local. 

 Eventos sociais como: churrascos, aniversários, casamentos e confraternizações, 
com variedade nos serviços oferecidos. 
Segundo a pesquisa realizada pela ABEOC em parceria com o observatório de turismo 
da UFF, em 2013 o mercado de eventos no Brasil gerou R$ 209,2 bilhões de receita, e 
a região sudeste representou a maior parte do mercado, representando 52% dos 
eventos realizados no pais ( 305.720 eventos) , e arrecadou a receita total de R$ 
19.880.133.085,98 por assento e metros quadrados, representando 52,58% da 
participação total do arrecadado no Brasil. Os eventos socioculturais representam 78,2% 
dos realizados na região. A maior despesa dos eventos está na locação do espaço e na 
infraestrutura e equipamentos.  
Comparado a 2013 as empresas de eventos faturaram 18 vezes mais que em 2001, de 
59 milhões chegou a 4 bilhões. O setor representou 4,32% do PIB do Brasil, números 
significativos do mercado. 
Em 2014, foi realizada uma pesquisa pela DataPopular e a ABRAFESTA (Associação 
Brasileira de Eventos Sociais), em que foi constatado que o mercado faturou R$ 16,8 
bilhões com festas ( casamentos, aniversários, 15 anos, eventos corporativos entre 
outros), 6,3 % maior que em 2013. Os eventos mais realizados são os casamentos, 
mais de um milhão por ano, para o presidente da Abrafesta o mercado de festas é bem 
maduro e esta em crescimento. 
Apesar da concorrência da região, a demanda do setor é alta e a empresa propõe 
oferecer atendimento diferenciado, com foco em realização de eventos diurnos 
personalizados em que o cliente acompanhará passo a passo da organização e 
andamento de seu evento pelo site da empresa. 
Ainda que as pesquisas tenham apresentado números muito otimistas até 2014, a crise 
política-financeira brasileira em 2016 provocou mudanças significativas para se adaptar 
as novas condições do mercado, entretanto o segmento continua em crescimento, 
gerando empregos, segundo dados da ABRAFESTA.não afetou (ou afetou o 
mercado).... 
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2.1 Analise Regional de Mercado  

  

Foi realizada uma análise de mercado do faturamento gasto com festas e cerimônias na 
região sudeste e na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Segundo o SEBRAE a região sudeste registrou em 2015, faturamento de R$ 8,6 bilhões, 
e na região metropolitana do Rio de Janeiro R$ 800 milhões em festas e cerimônias. A 
demanda na região pelo mercado é expressiva. 

Para fazer a análise do faturamento gasto da classe C foi baseado na pesquisa da 
Fecomércio no Estado de São Paulo, em que foram analisados o faturamento gasto com 
festas de casamento por classe social na região metropolitana do estado. Pelos dados 
analisados,a classe C teve gasto de R$ 513,5 milhões na região, o que corresponde a 
43,7% do faturamento total com festas de casamento na grande São Paulo. Na região 
do Rio de Janeiro não foi encontrada uma pesquisa especifica de faturamento da classe 
C, a partir da pesquisa de São Paulo foi possível prever no Rio. A classe C é a que mais 
investe em festas e eventos. 

 

2.2  Pesquisa de Necessidades do Cliente 

 

Foi elaborado um questionário para analisar a viabilidade do negócio e preferências do 
possível público alvo local. Foi utilizado o Google Forms como plataforma de criação e 
canal de disseminação ao publico. A pesquisa foi respondida por moradores de Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí e adjacências. 
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A partir da pesquisa, foi possível concluir que a maioria dos participantes tem 
preferência por eventos em espaços ao ar livre, durante o dia; buscam gastar no 
Maximo ate R$ 12000,00 em um evento. Baixo Custo, diversão e diversidade de 
serviços são muito valorizados. As festas mais procuradas foram casamentos e 
confraternizações. 

Após os resultados foi possível afirmar a viabilidade de aceitação do publico a proposta 
do negócio, além de definição do público alvo.   
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2.3 Descrição do público-alvo 
 
Para a descrição do público alvo foram utilizados critérios demográficos e geográficos: 
os residentes da classe média, e Empresas da região metropolitana do Rio de janeiro; e 
como critérios psicográficos e comportamentais: pessoas que estejam em busca de um 
espaço que proporcione a realização de eventos socioculturais longe dos centros 
urbanos, com diversidade de serviços e atendimento diferenciado. 
 
 

2.4 Análise da concorrência 
 
Os principais concorrentes localizados foram: o Sitio Talismã, localizado no Outeiro das 
Pedras, em Itaboraí, perto do Centro da cidade.Possui jardim, piscinas adulto e infantil, 
salão de festas entre outros, oferece o aluguel do espaço para eventos, é muito 
procurado na cidade, não possui site, seu principal meio de comunicação digital é sua 
pagina no facebook, que não possui fotos para melhor exposição dos espaços o que 
dificulta ao cliente uma melhor visualização do sitio. O atendimento é realizado por 
telefone ou no local, o relacionamento com o cliente acaba sendo distante. 
O Sitio Coqueiros, localizado em Sambaetiba possui decoração diferenciada com uma 
arquitetura rústica e requintada área verde e alojamentos. Oferece os serviços para a 
realização do evento alem do espaço. Possui site de fácil acesso para o cliente, com 
possibilidade de envio de mensagens, contato telefônico e por email, além de pagina no 
Facebook. A localização é distante do centro da cidade o que dificulta o acesso ao local. 
A empresa possibilita facilidade de relacionamento com seus clientes, porem não deixa 
claro se haverá atendimento personalizado. 
O Sitio Pedalinho em Manilha, possui amplo espaço com lago, duas ilhas, bosque, 
amplo salão de festas entre outros. Oferece serviços de Buffet, decoração, animação, 
DJ, cerimonial, tenda, foto e filmagem, recepção e segurança, som e iluminação para 
seu evento. Possui site simples, pagina no facebook (esta desatualizada, ultima 
postagem em 2015) , instagram e vimeo.O relacionamento com o cliente pode ser  
 
prejudicado por a empresa não estar atualizando algumas mídias sociais. A infra 
estrutura é muito boa o que é favorável. 
O sitio Beija Flor, localizado na estrada de Cabuçu, próximo ao centro da cidade. O Sitio 
possui acomodação para 140 pessoas, 3 piscinas, 1 quadra de vôlei, 2 campos de 
futebol, salão de jogos tiloresa e som. O sitio oferece produção de festas em parceria 
com um Buffet, oferece pacotes de excursão para escolas, igrejas e grupos com Buffet 
incluso. O relacionamento com o cliente é feito através do site, email, telefone, 
Facebook e Twitter. o contato com o cliente é feito de forma próxima, a empresa pode 
investir mais em marketing digital, para divulgar melhor seus serviços. 
A cidade possui também outros sítios para aluguel, porém não possuíam site, e alguns 
somente pagina no Facebook. Entre eles o sitio do Lago, no retiro; o Sitio Recanto 
Molina em Venda das Pedras; o Sitio Vô Mozart, no Outeiro das Pedras. Esses sítios 
oferecem o aluguel do espaço para eventos. A falta de interação digital com os clientes 
prejudica a comunicação e divulgação dos serviços. 
A proposta da empresa é oferecer uma infra estrutura que atenda aos mais variados 
eventos e oferecer um serviço personalizado de atendimento em que os clientes 
montam e acompanham seus eventos junto com o gerente de eventos. A empresa será 
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especializada em eventos diurnos , terá planejamento 
estratégico de marketing e mídias sociais diferenciado.   
Foi observado que a maioria das empresas oferecem os serviços para os eventos, mas 
a maioria com pacotes fechados, e não oferecem assistência durante todo o evento. O 
marketing costuma não ser tão explorado o que abre a oportunidade de exploração. O 
objetivo principal é oferecer diferenciação nos serviços. 
 
 

2.5 Descrição dos possíveis fornecedores 
 
 
Para iniciarmos e mantermos o negócio será necessário possuir uma lista de 
fornecedores. 
Os serviços nos eventos contarão com parceiros de negocio. Para o Buffet, recepção, 
som e iluminação, serviço de mesas e acessórios, e bebidas foram selecionadas três 
empresas para parcerias, A Rose´s Buffet, a Claudia Festas e a Miriam Festas, todos 
localizados em Itaboraí. 
Os serviços de brindes, lembranças e convites personalizados, serão realizados pelas 
empresas Festa Digital Brindes personalizados, Paraíso dos brindes e Fast Design 
localizadas no centro de Niterói (Barcas shopping). 
Os brinquedos infláveis serão fornecidos pela Festejar e Brincar Infláveis, localizada em 
São Gonçalo. Serviços de Tecnologia e site, pela Homesite Internet e serviços, de 
Itaboraí. 
Como parceiros exclusivos estarão: C&M Decorações, na realização da decoração dos 
eventos, Sandro Gomez Fotografia, fotografia profissional, Recreação e Dança com a 
Academia Estação Sport Center, Massoterapia e Spa, Toque Rosa Spa, Serviços 
jurídicos e contábeis, Jofferson Contabilidade. 
O orçamento ira variar de acordo com o evento e o contrato de parceria. 
 

Serviço Fornecedor Localização 

Buffet Rose’s Buffet Itaboraí 

Buffet Claudia Festas Itaboraí 

Buffet Miriam Festas Itaboraí 

Brindes,Lembranças e 
Convites 

Paraíso dos Brindes Barcas Shopping 

Brindes,Lembranças e 
Convites 

Fast Design Barcas Shopping 

Brindes,Lembranças e 
Convites 

Festa Digital Brindes Barcas Shopping 

Brinquedos Infláveis Festejar e Brincar São Gonçalo 

Tecnologia e Site Homesite Internet e 
Serviços 

Itaboraí 

Decoração C&M Decorações São Gonçalo 

Fotografia Sandro Gomez Fotografia Itaboraí 

Recreação e Dança Academia Estação Sport 
Center 

Itaboraí 

Massoterapia e SPA Toque Rosa SPA Niterói 

Serviços Jurídicos e 
Contábeis 

Jofferson’s Contabilidade Itaboraí 
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3. Plano Estratégico 
 
 
3.1. Missão, Visão e Valores 
 
Missão 
 
Proporcionar a realização de eventos ao ar livre, oferecendo serviços diferenciados 
gerando uma nova experiência aos nossos clientes e parceiros. 
 
Visão 
 
Ser referência na cidade de Itaboraí e entorno na realização de eventos personalizados 
em sítios. 
 
Valores 
 

 Ação e União 

 Transparência e Comprometimento 

 Adaptabilidade 

 Foco no cliente 

 Criatividade e Inovação 

 Alinhamento e Cooperação 
 
 
 

3.2. Analise SWOT 
 
 
Foi realizada a SWOT do negócio, em que é feita a analise das forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas do negocio foram analisadas a partir 
de fatores internos da organização. As oportunidades e ameaças do negocio estão 
relacionadas a fatores externos que influenciam a organização. 
As principais forças internas que impactam o negócio foram: infra estrutura; atendimento 
ao cliente; parcerias; personalização e inovação nos eventos; marketing e tecnologias 
utilizadas. 
As fraquezas internas identificadas foram: não realizar todo tipo de evento; maior parte 
do espaço ser ao ar livre; equipe inicial pequena; necessidade de parceria para a 
realização de diversos serviços; a necessidade de utilização de meio de transporte 
próprio para locomoção ate o sitio. 
As oportunidades externas identificadas foram: o crescimento no mercado de eventos na 
região, a possibilidade de obter parceiros e diversificar serviços; aumento na demanda 
por eventos em sítios. 
As ameaças externas identificadas foram: a concorrência de sítios da região;a 
terceirização de serviços; a crise econômica enfrentada no país; oferta de outras opções 
para realização dos eventos; imprevistos na realização dos eventos. 
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            SWOT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.3. Plano de Ação: Objetivos, Metas e Indicadores. 
 
 

 
Objetivo 
 

 
Meta 

 
Indicador 

 
 
 
 
Estabelecer parcerias 
fixas para o negocio 

Mapear 5 possíveis 
parceiros fixos de cada 
serviço oferecido em 1 
mês 

Lista das empresas que já 
foram visitados 

Formalizar a parceria com 
1 empresa para cada 
serviço oferecido, no 
Maximo 15 dias após o 
mapeamento 

Contratos assinados por 
serviço 
 
 
 

•concorrência de sítios da 
região; 

•a terceirização de serviços; 

•a crise econômica enfrentada 
no país;

•oferta de outras opções para 
realização dos eventos; 

•imprevistos na realização dos 
eventos.

•crescimento do mercado de 
eventos na região, 

•interesse de novos parceiros 
para diversificar serviços;

•variedade de eventos;

•equipe inicial pequena; 

•necessidade de parceria; 

•necessidade de utilização de 
meio de transporte próprio 
para locomoção ate o sitio.

•infra estrutura;

•atendimento ao cliente;

•parcerias; 

•personalização e inovação 
nos eventos; 

•marketing e tecnologias 
utilizadas

Forças Fraquezas

AmeaçaOportunidade
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Fazer alinhamento entre 
todas as empresas em 1 
mês 

Como os serviços estão 
sendo propostos no 
projeto dos eventos 
 

 
 
 
Promover a marca na 
região 

Negociar 1 evento no 
mínimo por semana, nos 
primeiros três meses 

Registro de Negociações 

Visitar no mínimo 10 
possíveis clientes para 
apresentar a empresa por 
semana 

Registro de visitas 
semanais 

 
 
Realizar 2 eventos de 
parceria por mês 
 
 

 
 
Contratos de eventos de 
parceria fechados 

 
 
 
 
 
Alinhar os colaboradores 
e parceiros aos objetivos 
da empresa de forma 
transparente 
periodicamente 

Realizar 1 reunião 
semanal com todos os 
parceiros e colaboradores 
para alinhar sobre os 
eventos a serem 
realizados 

 
 
Ata de reunião realizada. 

Cada área e parceiro 
deve enviar 
semanalmente o resumo 
das atividades que estão 
sendo desenvolvidas aos 
demais setores 

 
Registro de comunicação 
de cada setor e parceiros 

Obter no mínimo 80 % de 
satisfação dos clientes em 
relação a equipe em cada 
eventos 

 
Pesquisa de satisfação 
pós-eventos. 

 
 
 
 
 
 
Pesquisar inovações no 
mercado  
 

Visitar uma feira de 
mercado de eventos, no 
mínimo por semestre 

Material e contatos 
obtidos com as novas 
tendências 

Aplicar treinamentos de 
novas tendências a todos 
os parceiros 
semestralmente 
 

 
Projeto e Execução dos 
Eventos 

Buscar trazer a cada 
projeto de evento 
propostas criativas 
 

 
Feedback dos clientes 
após os eventos 
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3.4. Ações Estratégicas 
 
 
A partir da analise do ambiente interno e externo da organização na analise SWOT, 
foram formuladas estratégicas a partir da interferência de fatores externos  e internos. 
Na predominância da atuação dos pontos fracos e ameaças, o setor de marketing e 
parcerias deverá negociar junto aos parceiros o melhor preço para oferta de serviços, 
mapear o preço oferecido pelos concorrentes para cobrir o valor. Fazer uma analise do 
tipo de evento que os clientes apontaram maior satisfação para focar o marketing neste. 
Divulgar os novos pacotes nas redes sociais e junto aos parceiros,se for necessário 
fazer a negociação do preço junto aos clientes. 
Predominando os pontos fracos e oportunidades, a equipe de marketing e parcerias 
junto a equipe de eventos poderá fechar parcerias fixas com os novos possíveis 
parceiros, fechar parceria para a locomoção dos clientes, promover os principais 
eventos realizados pela empresa. 
Predominando os pontos fortes e oportunidades, as equipes de administrativo financeiro 
junto com o sócio diretor devem investir na reforma da estrutura do sitio, alem da 
contratação de novos funcionários, investimento em novas tecnologias de marketing e 
gestão, promover a marca e os pacotes da empresa. 
Pontos fortes e ameaças, a equipe de marketing e parcerias deverá destacar tudo que 
teve satisfação dos clientes para se posicionar frente à concorrência. Negociar e adaptar 
valores a realidade dos clientes. 
 
 

4. Marketing e Vendas 
 
4.1) Descrição detalhada do produto/serviço 
 
O sitio Viva oferecerá seu espaço para aluguel para eventos sociais. Contará com 
organização e serviços inclusos para eventos. No Viva Day o cliente pode escolher entre 
empresas, formandos e comemorações, os serviços de preferência como: 
Buffet,decoração,musica,SPA,animação,brinquedos entre outros, alem de planejar seu 
evento junto ao gerente de eventos. Os pacotes serão divididos em: Viva Day 
Confraternização que trará os melhores serviços com foco na diversão e bem estar dos 
clientes. Já no Viva Day Festa, o cliente terá acesso a decoração personalizada, os 
melhores serviços com foco no conforto de seus convidados. 
 
 
 

 4.2 Descrição da inovação trazida pela empresa 
 
A inovação será em processo, a empresa trará atendimento personalizado e o cliente 
acompanhará cada etapa do evento. A magnitude da modificação é classificada como 
incremental, pois traz aperfeiçoamento a um serviço já conhecido de muitas pessoas. 
Traz novidade para a sociedade ao propor uma nova forma de atendimento ao cliente e 
esforço de inovação sustentada. 
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 4.3 Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações 
 
Não haverá registro dos serviços da empresa, só haverá registro da marca no INPI 
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 
 
 
 

4.4 Evolução prevista do produto – pesquisa e desenvolvimento  
 
Periodicamente a empresa deverá aperfeiçoar seus serviços trazendo sempre as mais 
recentes inovações no setor de eventos. Na gerencia de eventos devera ter algum 
responsável por pesquisar o mercado, visitar feiras que mostrem as tendências e 
inovações. Assim propor novidades para os eventos e novos serviços e fechar parcerias. 
 
 
 

4.5 Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes 
 
Foram listados os principais concorrentes diretos e substitutos, foram analisados e 
comparados os seguintes aspectos: qualidade dos serviços, preço, variedade de 
serviços oferecidos, procura para eventos. 
 
 

Fatores 
críticos/Concorrência 

Qualidade 
dos 
serviços 

 
Preço 

Variedade 
de 
serviços 

 
Procura 

Sitio Talismã Muito boa Acessível Baixa Alta 

Sitio Coqueiros Muito Boa Pouco 
Acessível 

Alta Alta 

Recanto Molina Muito Boa Pouco 
Acessível 

Baixa Alta 

Sitio do Lago Boa Acessível Baixa Media 

Rotary Club Boa Acessível Media Alta 

Esporte Clube 
Comercial 

Boa Acessível Media Alta 

  
 

 
 
4.6 Detalhamento da estratégia de entrada no mercado 
 
Inicialmente a empresa fará parcerias com academias, escolas de dança e fotógrafos, 
para realizarem eventos no sitio em troca da divulgação e conhecimento do espaço 
pelos clientes. Os principais parceiros do negocio ganharão uma porcentagem do valor  
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nos pacotes fechados por indicação deles. Haverá 
divulgação nas redes sociais e em estabelecimentos parceiros. 
 
 
 

4.7 Formação de preço 
 
Será calculada a estimativa dos custos por projeto,  de luz e água gastos, valor gasto 
com impostos, funcionários, infraestrutura do local, preço de cada serviço oferecido 
pelos parceiros. O valor deverá cobrir estes custos e sobrar uma margem de lucro 
liquido, sem ultrapassar o valor oferecido pelos concorrentes no mercado. 
 
 
Tabela de Orçamento de Serviços 
 
 

Aluguel Espaço 

Diária manutenção Sitio  R$       45,60  

Custo Diário Pessoal  R$     257,00  

Impostos  R$       81,60  

Total Custo  R$     384,20  

Preço Venda  R$     900,00  

Lucro Liquido  R$     515,80  

    

Aluguel Espaço Fim de Semana 

Diária manutenção Sitio  R$     136,80  

Custo Diário Pessoal  R$     771,00  

Impostos  R$     244,80  

Total Custo  R$ 1.152,60  

Preço Venda  R$ 2.800,00  

Lucro Liquido  R$ 1.647,40  
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Viva Day Confraternização ( 100 convidados) 

Total Custo Espaço  R$                  384,20  

Buffet  R$               3.500,00  

Decoração  R$                  700,00  

Brindes  R$                  300,00  

Som  R$                  200,00  

Brinquedo Inflável  R$                  500,00  

Total Custo  R$               5.584,20  

Preço Venda  R$               8.000,00  

Lucro Líquido  R$               2.415,80  

    

Viva Day Festa (100 convidados) 

 Total Custo Espaço   R$                  384,20  

 Buffet   R$               3.500,00  

 Decoração   R$               1.200,00  

 Brindes   R$                  400,00  

 Som   R$                  200,00  

 Brinquedo Inflável   R$                  500,00  

 Extra   R$                  600,00  

 Total Custo   R$               6.784,20  

 Preço Venda   R$            10.000,00  

 Lucro Liquido   R$               3.215,80  

 
 
 

 
4.8 Distribuição 
 
Os pacotes serão vendidos através do site da empresa, na seção especifica de 
atendimento ao cliente, e diretamente no sitio. 
 

4.9 Promoção 
 
A promoção da empresa será realizada através do Facebook, site da empresa, através 
de eventos em parceria com academias, escolas de dança e fotógrafos. Indicação por 
parceiros. Indicação de clientes. Dia de lazer em que pagando um ingresso o cliente 
poderá aproveitar o espaço do sitio e o serviço de alguns parceiros. 
Haverá ações de mapeamento de possíveis empresas, igrejas, escolas entre outros 
interessados, serão realizadas visitas periódicas para divulgação do espaço e serviços 
do sitio propondo parcerias. 
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4.10 Relacionamento com o cliente 
 
O relacionamento com o cliente será realizado através do site da empresa, em que o 
cliente poderá falar diretamente com o gerente de eventos, acompanhar e escolher cada 
etapa de seu evento,que será montado junto com o cliente,  A empresa terá telefone 
próprio,email e redes sociais para atender os clientes. 
 
 

 
5. Plano Financeiro 
 

5.1- Investimentos pré-operacionais  

 

Investimentos do empreendimento 

Investimentos em obras e instalações Período 0 

Pintor e Ajudante  R$  8.100,00  

Pedreiro (Reparos Gerais)  R$  4.050,00  

Material para Pintura  R$  5.500,00  

Material para Reparos Gerais  R$  3.000,00  

Assessoria contabil  R$  2.000,00  

    

    

Total 22.650,00 

Aquisição de equipamentos e material permanente Período 0 

Conjunto Cadeiras e Mesas de Piscina ( 4 unidades) R$ 2.640,00 

Espreguiçadeira (5 unidades) R$ 750,00 

Traves de Futebol R$ 799,00 

Bola Profissional Futebol R$ 180,00 

Kit Hastes, rede e bola de volei R$ 200,00 

Conjunto Mesas e Cadeiras (10 conjuntos) R$ 2.000,00 

Notebook R$ 1.500,00 

Impressora R$ 150,00 

    

Total 8.219,00 

Total  30.869,00 
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5.2- Projeção de receitas  

 

 

Projeção de Vendas 

Quantidade 
Total ANO 
1 

Total ANO 
2 

Total ANO 
3 

Aluguel Espaço 24 24 24 

Aluguel Espaço Fim de Semana 12 12 12 

Pacote Viva Day Festa ( 100 Convidados) 12 12 12 

Pacote Viva Day Confraternização ( 100 convidados 
aprox) 24 24 24 

  0 0 0 

Demanda Total ---->>> 72 72 72 

Preço Valor 
Total ANO 
1 

Total ANO 
2 

Total ANO 
3 

Aluguel Espaço 
 R$       
900,00  21.600,00 23.328,00 25.194,24 

Aluguel Espaço Fim de Semana 
 R$    
2.800,00  33.600,00 36.288,00 39.191,04 

Pacote Viva Day Festa ( 100 Conv) 
 R$  
10.000,00  120.000,00 129.600,00 139.968,00 

Pacote Viva Day Confraternização ( 100 
conv) 

 R$    
8.000,00  192.000,00 207.360,00 223.948,80 

    0,00 0,00 0,00 

Total de Vendas 
367.200,
00 

396.576,
00 

428.302,
08 
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5.3- Projeção de custos e despesas  

 

Projeção de custos 

Custos dos pacotes Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3 

Aluguel Espaço 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Aluguel Espaço Final de Semana 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Pacote Viva Day Festa 63.600,00 63.600,00 63.600,00 

Pacote Viva Day Confraternização 84.000,00 84.000,00 84.000,00 

  0,00 0,00 0,00 

Total 155.400,00 155.400,00 155.400,00 

 

 

Custo com profissionais (seus funcionários diretamente envolvidos com a produção dos 
bens ou serviços) 

Tipo de profissional 
Custo 
mensal? 

 Salário  
% de 
encargos 

Total ANO 
1 

Total ANO 
2 

Total ANO 
3 

Caseiro SIM 
 R$    
880,00  

35% 
 R$  
15.136,00  

 R$  
15.136,00  

 R$  
15.136,00  

Gerente de Eventos 
SIM 

 R$ 
1.500,00  

35% 
 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

Gerente Adm- 
Financeiro 

SIM 
 R$ 
1.500,00  

35% 
 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

Socio-Diretor/Gerente 
Marketing 

SIM 
 R$ 
1.500,00  

35% 
 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

 R$  
25.800,00  

        
 R$               
-    

 R$               
-    

 R$               
-    

Total de Custos com 
Pessoal       92.536,00 92.536,00 92.536,00 
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Projeção das Despesas Gerais  
 Administrativas e de 
escritório  

 Item 
mensal?  

 Valor 
mensal  

 Total 
ANO 1  

 Total 
ANO 2  

 Total 
ANO 3  

 Material de Escritorio   Sim  
 R$       
70,00  

 R$        
840,00  

 R$        
840,00  

 R$        
840,00  

      
 R$                 
-    

 R$                
-    

 R$                
-    

 Total      
 R$        
840,00  

 R$        
840,00  

 R$        
840,00  

 Marketing e 
comercialização  

 Item 
mensal?  

 Valor 
mensal  

 Total 
ANO 1  

 Total 
ANO 2  

 Total 
ANO 3  

 Material de divulgação   sim  
 R$     
200,00  

 R$     
2.400,00  

 R$    
2.400,00  

 R$    
2.400,00  

      
 R$                 
-    

 R$                
-    

 R$                
-    

 Total      
 R$    
2.400,00  

 R$    
2.400,00  

 R$    
2.400,00  

 Serviços de terceiros  
 Item 
mensal?  

 Valor 
mensal  

 Total 
ANO 1  

 Total 
ANO 2  

 Total 
ANO 3  

 Reforma e Mobiliario   Não   Não  
 R$  
30.869,00  

 R$                
-    

 R$                
-    

 Total      
 R$  
30.869,00  

 R$                
-    

 R$                
-    

 Outras despesas  
 Item 
mensal?  

 Valor 
mensal  

 Total 
ANO 1  

 Total 
ANO 2  

 Total 
ANO 3  

 Contas (água, luz, 
telefone, internet)  

 sim  
 R$     
800,00  

 R$     
9.600,00  

 R$    
9.600,00  

 R$    
9.600,00  

 

    
 R$                 
-    

 R$                
-    

 R$                
-    

 Total      
 R$    
9.600,00  

 R$    
9.600,00  

 R$    
9.600,00  
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5.4- Impostos e contribuições 

 

Foi utilizada a planilha abaixo para a base de calculo  

 

 

Base de cálculo para impostos % 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de 
produtos 8% 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de 
serviços 4% 

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro 8% 

Porcentual de encargos para funcionários 35% 
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5.5- Resultados  

 

  

Projeção de resultados 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receita Bruta Total 
 R$         
367.200,00  

 R$      
396.576,00  

 R$    
428.302,08  

Aluguel Espaço 
 R$           
21.600,00  

 R$        
23.328,00  

 R$      
25.194,24  

Aluguel Espaço Fim de Semana 
 R$           
33.600,00  

 R$        
36.288,00  

 R$      
39.191,04  

Pacote Viva Day Festa ( 100 Convidados) 
 R$         
120.000,00  

 R$      
129.600,00  

 R$    
139.968,00  

Pacote Viva Day Confraternização ( 100 
convidados aprox) 

 R$         
192.000,00  

 R$      
207.360,00  

 R$    
223.948,80  

0  R$                        -     R$                     -    
 R$                   
-    

(-) Impostos e deduções sobre vendas 
 R$           
29.376,00  

 R$        
31.726,08  

 R$      
34.264,17  

Receita Líquida 
 R$         
337.824,00  

 R$      
364.849,92  

 R$    
394.037,91  

(-) Custos dos produtos e serviços 
 R$         
155.400,00  

 R$      
155.400,00  

 R$    
155.400,00  

Margem de Contribuição 
 R$         
182.424,00  

 R$      
209.449,92  

 R$    
238.637,91  

Margem (%) 50% 53% 56% 

Despesas 
 R$         
136.245,00  

 R$      
105.376,00  

 R$    
105.376,00  

Despesas administrativas e de escritório 
 R$                
840,00  

 R$             
840,00  

 R$           
840,00  

Despesas de marketing e 
comercialização 

 R$             
2.400,00  

 R$          
2.400,00  

 R$        
2.400,00  

Despesas com serviços de terceiros 
 R$           
30.869,00   R$                     -    

 R$                   
-    

Outras despesas 
 R$             
9.600,00  

 R$          
9.600,00  

 R$        
9.600,00  

Despesas com Pessoal 
 R$           
92.536,00  

 R$        
92.536,00  

 R$      
92.536,00  

 Lucro Bruto  
 R$           
46.179,00  

 R$      
104.073,92  

 R$    
133.261,91  

 (-) Impostos s/ Lucro  
 R$             
3.694,32  

 R$          
8.325,91  

 R$      
10.660,95  

 Lucro Líquido  
 R$           
42.484,68  

 R$        
95.748,01  

 R$    
122.600,96  
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5.6- Fluxo de caixa  

 
     
   

Fluxo de caixa 

Entradas 
 Total ANO 
1  

 Total ANO 
2  

 Total ANO 
3  

Receitas 
 R$  
367.200,00  

 R$  
396.576,00  

 R$  
428.302,08  

Outras fontes (empréstimos, 
subvenções etc)    

 R$                  
-    

 R$                  
-    

  
  

 R$                  
-    

 R$                  
-    

Total 
 R$  
367.200,00  

 R$  
396.576,00  

 R$  
428.302,08  

Saídas 
  

 Total ANO 
2  

 Total ANO 
3  

Deduções 
  

 R$                  
-    

 R$                  
-    

Impostos sobre as vendas de 
produtos   

 R$                  
-    

 R$                  
-    

Impostos sobre as vendas de 
serviços 

 R$    
14.688,00  

 R$    
15.863,04  

 R$    
17.132,08  

Impostos sobre o lucro 
 R$      
4.869,36  

 R$      
9.594,96  

 R$    
12.031,52  

Custos totais 
 R$  
278.804,96  

 R$  
247.935,96  

 R$  
247.935,96  

Despesas totais 
 R$    
12.840,00  

 R$    
12.840,00  

 R$    
12.840,00  

Investimentos 
  

 R$                  
-    

 R$                  
-    

  
 R$                  
-    

 R$                  
-    

 R$                  
-    

Total 
 R$  
311.202,32  

 R$  
286.233,96  

 R$  
289.939,57  

Fluxo de caixa líquido 
 R$    
55.997,68  

 R$  
110.342,04  

 R$  
138.362,51  

Fluxo de caixa acumulado 
 R$  
110.137,41  

 R$  
330.821,49  

 R$  
607.546,51  
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5.7 Análise de investimento  

 

 

Taxa Interna de Retorno 

Investimento -R$ 30.869,00 

Receita Ano 1 R$ 55.997,68 

Receita ano 2 R$ 110.342,04 

Receita Ano 3 R$ 138.362,51 

TIR 231% 

    

 

 

Valor Presente Liquido 

 
Investimento  R$ 30.869,00 

Fluxos de Caixa Anuais 

Ano 1 R$ 55.997,51 

Ano 2 
R$ 
110.342,04 

Ano 3 
R$ 
138.362,51 

    

    

VPL 
R$ 
265.884,89 

    

Taxa 8% 
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Payback 

 
Investimento  R$ 30.869,00 

    

Fluxos de Caixa 
Acumulados 

Ano 1 R$ 55.997,51 

Ano 2 R$ 110.342,04 

Ano 3 R$ 138.362,51 

    

Payback 9 meses 

Flux Caixa 
(Mês 9) R$ 33.040,44 

    

 

 

Como o terreno e instalações do sitio são próprias da empreendedora, foi necessário 

investimento inicial em reforma, manutenção e mobiliário. Valor inicial calculado em R$ 

30869,00. 

A partir da analise de investimento do negócio, foi possível concluir sua viabilidade, a 

taxa interna de retorno do investimento obtida foi de 231 %, em nove meses de 

operação a empresa pode pagar seu investimento inicial e começar a obter lucro, o valor 

presente liquido do negocio foi de R$ 265.884,89.  

 

 

 5.8 Necessidade de recursos e formas de obtenção 

  
Inicialmente será realizado uma solicitação de empréstimo pelo banco do Brasil para 
pessoa jurídica no valor de R$ 50000,00, para reforma inicial e implementação da 
empresa. Por ser cliente antigo o credito já esta pré aprovado. 
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