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INTRODUÇÃO - ESCOLHA DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO  

 

Oportunidades – Cíntia Reis  

 

Criar uma empresa de logística voltada para a empresa Cogumelo do Sol seria a 

oportunidade proposta ao grupo, caso o projeto Bodega Ponto Com não fosse aceito.  

Tal escolha se deve ao fato de que a empresa Cogumelo do Sol (empresa onde ocorreu 

o estágio externo) apresenta um ponto fraco neste setor. A observação ocorreu ao analisar 

todo o processo de logística da empresa e quais vantagens e desvantagens acarretam para a 

mesma.  

 

Oportunidades – César Augusto 

 

O estágio foi realizado na Companhia Brasileira de Distribuição. O grupo Pão de 

Açúcar é uma empresa de varejo com faturamento bruto de R$ 16,5 bilhões em 2006. Opera 

com 449 lojas em 12 estados, formato: Pão de Açúcar, CompreBem, Sendas, Extra e Extra-

Eletro. Na realização de estágio, pode-se observar as dimensões de volume e variedade, e 

também o grande volume de produtos, inclusive os de fabricação própria marca taeq (linha de 

produtos e serviços exclusiva e transversal a todas as marcas do grupo - Pão de Açúcar, Extra, 

CompreBem e Sendas) a serem vendidos para seus cientes, distribuídos e diversificados de 

maneiras combinadas com o mix de lojas para atingir estrategicamente seus públicos alvos. 

Esta grande variedade de serviços torna-se eficiente para controlar também a variação de 

demanda do output (neste caso saída de dados sobre consumo dos clientes para análise).  

Os serviços realizados no grupo pão de Açúcar contribuíram de forma contundente para 

formação das estratégias e lançamento dos serviços oferecidos na Bodega Ponto Com,pois a 

oferta do mix de serviço e posteriormente produtos na Bodega Ponto Com, é de atuar 

próximo aos clientes, atendendo suas necessidades específicas de acordo com seus objetivos 

individuais. Visão esta proporcionada pelo desenvolvimento de atividades de estágio em uma 

organização inovadora e voltada para o futuro. 
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Oportunidades – Francis Luz 

 

O estágio foi realizado na empresa PREST SERV – empresa constituída em 1999 e 

está no ramo de licitações. O mercado de licitações anda cada vez mais competitivo. 

As licitações permitem às empresas competirem em igualdade de condições técnicas e 

operacionais, levando a disputa para o preço final. Mas muitas empresas que participam de 

licitações terminam eliminadas na fase de analise de sua documentação por estarem com 

documentos vencidos ou por não terem observado determinadas condições exigidas nos 

editais. 

Durante o estágio, pode ser verificado a importância que as empresas têm de investir 

para que seus documentos sempre estejam em dia, para poder competir em igualdade de 

condições com as concorrentes.  

Hoje em dia, as grandes empresas definem como responsável pelo controle das 

documentações os seus departamentos de contabilidade ou fiscal. Na prática, sabe-se que 

estes departamentos possuem diversas responsabilidades diárias, e em muitas vezes levam à 

falhas no controle de vencimentos de certidões, em geral, são lembradas quando se precisa 

participar de uma licitação. 

 Percebe-se que o mercado de licitações tem crescido cada vez mais, e com isso, a 

concorrência também aumentou. O mercado procura profissionais desse ramo para evitar os 

problemas futuros nas suas empresas. 

 

 

 

Oportunidades – Karla Alves 

 

O estágio foi realizado na DESGA AMBIENTAL. A DESGA AMBIENTAL Indústria 

e Comércio Ltda. é uma empresa dedicada a encontrar soluções de Engenharia, que 

viabilizem a disponibilidade das águas e resolvam a questão dos efluentes em setores como 

siderurgia, petroquímica, papel e celulose, termelétrica, etc. 

Durante o estágio, foi possível observar que para se fazer um bom negócio é 

necessário possuir uma liderança eficaz, além de realizar pesquisas organizacionais periódicas 

principalmente para saber como está o grau de satisfação de seus colaboradores. Isso porque, 

quando o funcionário vai embora, a organização acaba perdendo conhecimento, capital 
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intelectual, inteligência, entendimento e domínio dos processos, entre outros. E esse estado de 

instabilidade impacta diretamente até mesmo na motivação de quem permanece no quadro 

funcional.  

Tudo isso, servirá de aproveitamento e experiência na Bodega Ponto Com.  

 

 

Oportunidades – Raquel Silverio  

 

Empresa LG BLOCOS LTDA. 

O lado positivo e que estimula o empreendedorismo é o de estar sempre um passo à 

frente da concorrência, através de processos visionários e eficazes. 

 Percebeu-se a oportunidade de crescimento do negócio através da parceria com 

construtoras da região. Este tipo de parceria, pode ser útil em qualquer tipo de negócio, pois 

configura o ganha-ganha. As construtoras conseguem um preço mais acessível do produto e a 

fábrica de blocos ganha pela maior quantidade fabricada. 

 

 

Oportunidades – William Andrade  

 

Empresa: Paper Express Gráfica e Editora Ltda.A estrutura produtiva da empresa é excelente, 

pois possui equipamentos de ponta, mas a falta de uma estruturação em métodos deixa toda a 

empresa em situação complicada. Por exemplo: não há um departamento de controle de 

qualidade, e os índices de produtos com defeitos são altíssimos. 

Mas, por possuir um nome forte no mercado e sempre estar investindo em tecnologia, 

a empresa consegue manter sua posição entre as mais destacadas do setor gráfico digital. 

Percebe-se, então um mercado promissor no setor gráfico digital. É bom deixar claro, 

pois existe o segmente digital e o convencional. 

Apesar de ser um mercado em franca expansão, o custo inicial para se montar uma 

gráfica digital é muito alto, devido a vários fatores, como listado a seguir: 

As impressoras e os insumos são todos importados, e grande parte dos softwares 

gráficos também são, isso faz com que o custo fique muito alto, principalmente no que se 

refere a manutenção, pois a empresa acaba ficando vinclulada ao fornecedor dos 
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equipamentos, já que as impressoras e os softwares gráficos como Adobe Indesig, Photoshop; 

Corel necessita dos softwares dos próprios fabricantes para um melhor desempenho. , O 

Mesmo sendo uma gráfica de pequeno porte, o custo inicial é muito alto e estes foram 

os fatores que inviabilizaram a criação de uma gráfica como oportunidade de negócio. 

 

 

Oportunidades – Gustavo Ferretti dos Santos  

 

As experiências profissionais na abordagem de estágio supervisionado se deram a 

princípio na empresa IBM Brasil onde já compunha o quadro de funcionários (desde setembro 

de 1999). Inicialmente como estagiário da anterior formação (Eletrônica/ ETFSP1) e após dez 

meses seria efetivado como técnico em sistemas, de onde se desligaria após cinco anos 

(dezembro de 2005) em busca de novas experiências, ocupando o cargo de Project Manager2 

na função de Especialista em Sistemas.  

Atualmente, atuando pela Indra Espanha em projetos específicos à companhia 

brasileira Vivo Celular como o CRM-Vivo®, VivoNet®, VivoOnline®, Gsim-GSM/vivo®, 

além de atuar pontualmente em projetos para o grupo Portugal Telecom em Santiago (Chile) e 

em Buenos Aires (Argentina). 

Destas experiências que se confundem entre os aspectos profissionais do dia-a-dia e o 

olhar observador que rege a postura de um estagiando, pode-se reconhecer algumas 

possibilidades que hoje, após simulações de tentativas e erros, se materializam neste trabalho 

batizado por “Bodega Ponto Com”. 

 

 

Oportunidades – A Oportunidade Escolhida  

 

A escolha da oportunidade, que posteriormente seria batizada por “Bodega Ponto 

Com”, dentre as varias propostas trazidas pelos membros deste grupo, se deve ao ímpeto de 

                                                 
1 Escola Técnica Federal de São Paulo – Centro de excelência em formação técnica e de segundo grau 

conjugadas, mantida pelo Governo Federal e patrocinada por empresas credenciadas . 

2 Gestor e Coordenador de projetos  
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buscar um ramo que se apresentasse com grandes possibilidades de crescimento e clara 

relação de rentabilidade. Soma-se a isto, toda base de informação e experiências no setor 

escolhido reunidas por um dos membros deste grupo nos últimos oito anos, além do instinto 

empreendedor característico do grupo.  
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1 RESUMO EXECUTIVO  

 

O propósito deste plano de negócio é criar uma base teórica e descritiva dos processos 

que componham a criação e gestão da Bodega Ponto Com. Tal documento servirá como base 

de informações acerca das nuances desta iniciativa, bem como identificar a visão estratégica e 

objetivos estabelecidos. 

A Bodega Ponto Com surge da idéia de não apenas ser um site de negócios, mas de 

simplificar a vida do cliente e do fornecedor, criando um portal que unifique as mais comuns 

modalidades de comércio eletrônico, existentes na atualidade. 

Ao analisar o mercado de comércio eletrônico, encontra-se um cenário em franco 

crescimento no que tange o e-business3 e o e-commerce4, o que dá respaldo para reforçar uma 

iniciativa fundamentada neste ramo. 

A idéia, descrita em fases cronológicas, é primeiramente entrar no mercado como um 

site de busca, o que acarreta em baixos investimentos e alto fluxo de clientes. Já em um 

segundo momento, propiciar o comércio eletrônico entre as pessoas, através de ferramentas 

desenvolvidas, momento este onde o investimento aumenta, e essa nova estrutura irá gerar 

uma nova renda sobre as comissões de transações executadas por intermédio do site da 

Bodega Ponto Com. 

Por fim, em um terceiro momento, é previsto investir na venda direta de produtos ao 

cliente final (modalidade de varejo), baseando-se em dados coletados que abordam 

detalhamento de mercado, clientes e produtos. Tal base de dados seria coletada e 

desenvolvida durante a vida comercial da empresa , buscando não apenas entender o que o 

mercado espera hoje, mas também já fazendo as projeções de como atender o mercado no 

amanhã através de BI5 sobre os dados coletados. 

                                                 
3 Relações de negócios por interface eletrônica. 

4 Relações de compra e venda por interface eletrônica. 

5 Business Intelligence – Inteligência em negócios, diretiva tratada em Sistemas de informação onde se 

aplica artifícios tecnológicos para a melhor utilização de bases de dados.  
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Em suma, o objetivo é adentrar neste mercado, hoje servido em sua maioria por 

poucas grandes companhias, tendo em vista o amadurecimento que tende a crescer 

exponencialmente nos próximos anos.  

A Bodega Ponto Com não se foca apenas em um ou outro segmento, mas na 

unificação e simplificação do que há de mais eficiente neste meio, oferecendo esta 

simplicidade de idéias como diferencial. 
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2 PRODUTOS E SERVIÇOS  

 

2.1 Descrição dos produtos e serviços 

 

Como a maioria das organizações presentes na internet, a Bodega Ponto Com também 

tem na divulgação através da venda de links patrocinados, banners6 e Pop-up7 a primeira e 

principal fonte de renda.  

Ao entrar em atividade, todo um trabalho de inserção dos produtos no mercado deverá 

ser feito, gerando assim despesas superiores às rendas geradas por estes mesmos produtos a 

princípio. É neste momento que a venda de soluções de propaganda e marketing mostra ser de 

extrema importância para a sobrevivência e estruturação da empresa. 

Uma vez definidas parcerias com sites e empresas interessadas em divulgar sua marca 

ou produtos, a Bodega Ponto Com dará seguimento ao lançamento dos novos produtos e 

serviços. 

Três fases estratégicas são propostas, e como tal, três padrões de produtos são 

previstos nesta oportunidade de negócio. Estes se apresentarão de forma ordenada 

cronologicamente, atendendo assim ao plano estratégico pré-definido para este mercado alvo. 

 

 

2.1.1 Sistema de Busca e Classificação de Ofertas Unificadas 

 

Sistema ou motor de busca que procura produtos e preços entre lojas virtuais e demais 

instituições do ramo. 

Nesta proposta, a Bodega Ponto Com oferece ao cliente um sistema de busca, no qual 

o mesmo poderá pesquisar de forma centralizada por preços de diferentes fornecedores. O 

objetivo desta ferramenta não está simplesmente no lucro financeiro com o cliente final, mas 

na difusão do nome da Bodega Ponto Com no mercado consumidor. A relação com o 

fornecedor neste caso se dá na forma de parceria onde se trocam influências e conveniências 

                                                 
6 Quadros com textos e/ou imagem que promovem empresas e/ou produtos. 

7 Janelas automáticas com textos e/ou imagem que promovem empresas e/ou produtos 
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entre a divulgação dos produtos do fornecedor e a divulgação do nome da Bodega Ponto Com 

frente ao cliente final (detalhes sobre sustentabilidade e rentabilidades serão tratados no 

tópico 6. Investimentos e Previsões dos Resultados Financeiros). 

Este será o primeiro produto/serviço estratégico a ser oferecido pela companhia 

Bodega Ponto Com. 

 

 

2.1.2 Sistema de Venda P2P8 

 

Fazendo uma simples alusão ao sistema de rede “pear-to-pear8”, esta ferramenta 

proporcionará ao cliente final a possibilidade de colocar à venda seus produtos pessoais. O 

mesmo pagará uma pequena taxa pela divulgação e utilização da estrutura do site para seus 

interesses. Desta forma, o cliente passa ao posto de fornecedor, e vice-versa, através da infra-

estrutura da Bodega Ponto Com.  

À ótica de sistemas, pode conceituar este serviço como um C2C9 - commerce to 

commerce - já que a intervenção da empresa é ser apenas uma mediadora, e a relação 

comercial se dá especificamente entre duas pessoas físicas, sem que haja a empresa 

diretamente envolvida  

A princípio, esta ferramenta entra em atividade em uma segunda fase do projeto 

quando o produto “Sistema de Busca e classificação de ofertas unificadas” já obtiver os 

resultados estratégicos almejados, tornando o site Bodega Ponto Com em um ponto comum 

de visitas entre internautas. 

 Neste ponto da estratégia de negócios, começa-se a obter um retorno financeiro mais 

substancial, e esta receita se dará pelo resultado da percentagem das vendas dos clientes 

(pessoa física) somadas ao valor das vendas de áreas de divulgação alocadas no site da 

Bodega Ponto Com (banners10 e pop-up11 de terceiros, etc.). 

                                                 
8 P2P - Pear-to-Pear ou ponto a ponto: rede de comunicação que propicia relações de troca de dados 

diretas entre dois indivíduos. 

9 Relação de comércio entre indivíduos (pessoa física) por meios eletrônicos sem intervenção direta de 

uma empresa 

10 Quadros com textos e/ou imagem que promovem empresas e/ou produtos. 
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O diferencial neste momento passa a ser a possibilidade de pesquisar o mesmo produto 

em fornecedores oficiais (magazines, lojas “virtuais”, etc.) e em não oficiais (pessoas que 

vendam o mesmo produto novo ou usado diretamente a outros clientes), sendo esta pesquisa 

unificada e classificada. Ou seja, não apenas o produto é diversificado bem como o conteúdo 

também se apresenta de forma dinâmica e unificada. 

 

 

2.1.3 Venda Direta ao Cliente 

 

Nesta última grande mudança, prevista no plano de negócios, entra em prática a venda 

direta e oficial de produtos ao cliente, tomando a princípio a base de produtos oferecidos por 

parceiros (e a partir deste momento concorrentes) estabelecidos na primeira fase do plano de 

negócio.  

Nesta etapa, o fornecedor terá um papel decisivo, pois através de contratos e parcerias, 

a Bodega Ponto Com atuará junto aos fornecedores de produtos e serviços como delivery12 

dos mesmos, fazendo uso de serviços de logística terceirizados. E em casos de produtos de 

grande rotatividade, poderá envolver terceiros para gestão de estoque próprio a ser definido. 

Cabe observar que os produtos não serão adquiridos pela Bodega Ponto Com, sendo adotada 

a política de comodato como prática junto as fornecedores. 

Por razões estratégicas, o produto inicial da Bodega Ponto Com, que é o “Sistema de 

Busca e classificação de ofertas unificadas”, passa a não mais incluir os produtos dos atuais 

concorrentes diretos em seus resultados, como as lojas ‘ponto com’, os magazines e etc. 

Porém, se o produto pesquisado não estiver entre os produtos à venda pela Bodega Ponto 

Com, o produto do concorrente será então exibido, proporcionando ao cliente uma segunda 

possibilidade de compra e ao mesmo tempo garantir a agilidade, disponibilidade e unificação 

na ferramenta de busca da Bodega Ponto Com que é o carro chefe dos negócios. 

Desta forma, busca-se gradativamente participar de um mercado de grandes 

possibilidades regradas por players13 de alta competitividade onde o elemento que diferencia 

                                                                                                                                                         
11 Janelas automáticas com textos e/ou imagem que promovem empresas e/ou produtos. 

12 Serviço de venda e entrega de produtos 

13 Empresas que compõem um certo quadro de concorrência 
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e propicia o sucesso é mais do que o que se vende ou o valor do negócio, mas sim a visão 

estratégica e clara das missões, objetivos e peculiaridades do mesmo. 

 

 

 

2.2 Previsão de lançamento de novos produtos e serviços 

 

A cronologia de lançamento dos produtos da Bodega Ponto Com, como observado no 

tópico “Descrição dos produtos e serviços” seguirá uma orientação de tempo com base nas 

ações estratégicas. Assim sendo, em um primeiro momento, a carta de produtos será composta 

da venda de serviço de busca e indicação de sites de e-commerce (“Sistema de Busca e 

classificação de ofertas unificado” citado no tópico 2.1.1), em paralelo vende-se espaços para 

marketing em áreas disponíveis para tal na home Page14 da Bodega Ponto Com.  

Em um segundo estágio, que deve ocorrer após aproximadamente um ano de 

atividade, será lançado o “Sistema de venda direta P2P15” (tópico 2.1.2) que consiste em uma 

ferramenta de venda direta entre indivíduos, pessoa-física ou jurídica. O foco deste produto, 

além de atribuir facilidades e funcionalidades ao cliente, é de trazer este cliente cada vez mais 

próximo e freqüentemente visitando o site da Bodega Ponto Com, desta forma agrega-se 

maior valor aos já citados produtos, baseando esta valorização a maior visibilidade por parte 

do cliente final e do mercado. 

Em aproximadamente dois anos de atividade, espera-se efetuar a maior e mais 

significativa mudança na carta de produtos e serviços. Com base nos dados coletados e 

armazenados até esta data sobre os produtos mais pesquisados, os mais comercializados, os 

mais e os menos encontrados pelos clientes e os mais vendidos pelos sites do ramo que 

fizeram parceria com a Bodega Ponto Com em um primeiro momento, e neste presente 

passam a ser também concorrentes, oferecendo uma carta variada e abrangente de produtos 

que atenda de forma efetiva ao maior número de clientes possível, e já objetivando abranger 

em médio prazo uma carta de produtos padrão de um varejo eletrônico. 

                                                 
14 Pagina inicial e principal de um site na internet 

15 Pear-to-Pear ou ponto a ponto: relações diretas entre dois indivíduos 
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Estes produtos serão disponibilizados através de processos de logística, seja entre 

cliente e estoque próprio de produtos de maior rotatividade, seja através de envio direto entre 

fornecedores e o cliente final para produtos de menor saída e maior valor unitário. 

Desta forma, a Bodega Ponto Com será uma empresa de serviços de busca em curto 

prazo, em um segundo momento uma empresa que propicia o comércio eletrônico entre 

indivíduos comuns em médio prazo, e como meta principal em longo prazo, tornar-se um 

portal centralizado de e-business e e-commerce, unindo funções de varejo eletrônico as 

demais funcionalidades já citadas. 
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3 MERCADO E COMPETIDORES  

 

Abaixo segue trecho de matéria da redatora Petersen, Samanta (2007) veiculada em 

19/05/2007. Nesta matéria aborda-se de forma clara, concisa e efetiva o atual cenário do 

mercado de TI16. 

 

“O comércio virtual é um dos grandes filões para as empresas que pretendem 

expandir seus serviços com um baixo investimento. Segundos dados da e-bit17, empresa que 

pesquisa o comportamento dos internautas no Brasil, cerca de três milhões de brasileiros 

devem fazer sua primeira compra pela internet este ano (2007). A pesquisa ainda aponta que 

sete milhões de pessoas no país já fizeram ao menos uma compra pela internet. O mercado 

de e-commerce gerou, em 2006, um faturamento de R$ 4,4 bilhões e a expectativa para este 

ano é um crescimento de 45%, atingindo 6,4 bilhões. Os dados foram divulgados pela 

empresa no início de 2007. Os fatores que mais atraem os clientes são: comodidade, 

praticidade e velocidade na consulta e facilidade para comparação de produtos e preços. 

Estes também são os fatores que seduzem as empresas” (Petersen, 2007). 

  

 

3.1 Análise do Ambiente Geral 

 

3.1.1 Ambiente Demográfico 

 

O mercado de e-commerce é extremamente abrangente e em teoria não há limitações 

demográficas para a definição de um mercado potencial, sendo o acesso à internet o 

delimitador mais relevante a princípio. 

Partindo deste raciocínio, uma abordagem sócio-cultural e de infra-estrutura 

disponível será utilizada para a definição do ambiente demográfico em relação ao e-

commerce.  

                                                 
16 Tecnologia da Informação, do Inglês “IT” - Information Technology 

17 Empresa do ramo de e-commerce especializada em pesquisas de mercado. 
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A respeito do ambiente sócio-cultural, observa-se uma crescente cultura de utilização 

da internet (vide tópico 3.1.3) e tal condição remete a um cenário próspero a este segmento. 

Sobre infra-estrutura, procura-se definir a área de atividade onde se possa contar com 

condições mínimas de comunicação com o cliente (postagem, telefonia, etc.) e 

principalmente, que disponha de um ou mais serviços de transporte e entrega de materiais e 

valores.  

É importante aqui citar que em um primeiro momento (tópicos 3.6.1 e 3.6.2) estes 

itens não serão tão relevantes, mas suas importâncias se darão a partir do momento em que a 

última fase (tópico 3.6.3) for praticada. Portanto, a prévia abordagem dos mesmos é tida como 

uma ação estratégica, se preparando e adiantando as futuras mudanças e necessidades. 

Com estes fatores analisados é possível determinar o ambiente demográfico com mais 

eficiência. 

Segundo Tigre, P. B. e Dedrick, J. (2003) o Brasil é um país muito heterogêneo, 

combinando ilhas de excelência em aplicações avançadas de TI, com a desconexão de amplos 

segmentos da economia e da sociedade. Como quinto país mais populoso do mundo e 

contando com uma renda per capita em torno da média mundial, o País apresenta massa 

crítica suficiente para a difusão do comércio eletrônico. As grandes empresas e aquelas que 

atuam em setores intensivos em informação são as que colhem maiores benefícios do 

comércio eletrônico. Já as empresas de pequeno e médio porte, sobretudo no setor industrial, 

estão atrasadas na incorporação de novas tecnologias.  

Do ponto de vista dos consumidores individuais, a heterogeneidade da difusão da 

Internet é ainda mais marcante. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 

exatamente um terço da população tem acesso a computadores, seja em casa ou no trabalho.  

Quando considerado o acesso por classe de renda, verifica-se que 62% dos indivíduos 

pertencentes às classes A e B têm acesso a computadores, contra 22% dos indivíduos da 

classe C e apenas 11% dos indivíduos nas classes D e E.  

Ainda sobre o estudo de Tigre, P. B. e Dedrick, J. (2003) o acesso à Internet apresenta 

um perfil ainda mais concentrado: entre os indivíduos com acesso a computador nas classes 

A/B, 71% acessam a Internet; já no caso dos pertencentes às classes D/E, essa proporção 

reduzia-se para 49%. Além da má distribuição de renda, a baixa escolaridade da população e a 

precária infra-estrutura informacional das periferias contribuem para a exclusão digital. 
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3.1.2 Ambiente Tecnológico 

 

Devido à natureza do setor objetivado, a abordagem e análise concisa do ambiente 

tecnológico como um todo é de suma importância para a saúde do negócio. 

A tecnologia é praticamente a base de toda e qualquer investida no setor de e-

commerce18, sendo que não apenas ter alta tecnologia é um diferencial, mas principalmente o 

fato de saber tirar o melhor proveito e customização19 de uma dada tecnologia, de forma a 

permitir ao seu negócio uma evolução livre onde o ambiente de TI não seja um gargalo, mas 

um elemento de alavancagem20 para o crescimento. 

Ao analisar o ambiente tecnológico encontram-se diversas plataformas como: 

 

3.1.2.1 CISC21 – Processadores Intel, AMD, etc. 

 

Base utilizada com sistema operacional padrão Windows22, Linux, etc., são soluções 

de baixo custo se comparadas a qualquer outra plataforma disponível, possui boa relação 

custo/benefício, porém com baixa capacidade de performance e redundância. 

Estas são normalmente aplicadas a pequenas e médias empresas ou até mesmo em 

grandes empresas onde estes apenas atendam a aplicações de menor porte e que não seja 

crítica ao negócio da mesma 

 

3.1.2.2 RISC23 – CPUs RS/6000-IBM, Power-PC/SUN, Itanium-HP 

 

Utilizada pelos sistemas operacionais IBM-AIX, HP/UX, Solares, Linux-Red Hat, 

etc., tem boa relação custo beneficio para quem busca performance, redundância e 

                                                 
18 Comercio efetuado por meios eletrônicos 

19 Configuração personalizada geral ou parcial de um dado sistema para propiciar o melhor proveito do 

mesmo 

20 Ato de gerar um impulso extra a certo movimento ou ato  

21 Complex Instruction System Computer 

22 Sistema operacional de propriedade da Microsoft Company. 

23 Reduction Instruction System Computer 
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escalabilidade24, pois oferece uma vasta lista de opções que vão desde máquinas com 

capacidade comparável a um PC comum a até um sistema capaz de movimentar um sistema 

bancário inteiro. 

 

3.1.2.3 AS/40025 – RISC/AS4000 

 

Sistemas que rodam em arquitetura de hardware26 RISC, mas com o OS/400, um 

Sistema operacional baseado no VMS do MainFrame27, o que atribui à solução maior 

estabilidade em um ambiente onde se pode intervir em baixos níveis de codificação do 

sistema. 

 

3.1.2.4 Mainframe – CPUs S390-9672, S390-2094, S390-2096, etc. 

 

É o que há de mais evoluído em questão de processamento de grande porte. Utiliza 

VMS-IBM como sistema operacional, tendo previsto segundo média calculada apenas cinco 

minutos por ano de indisponibilidade. 

Hoje é uma tecnologia inviável para pequenas e médias empresas, devido aos custos 

que chegam à base dos R$150.000,00 por mês em manutenção de rotina. Por outro lado, em 

alguns bancos e empresas que utilizam estes equipamentos pode-se afirmar que em uma hora 

de indisponibilidade chega-se a obter mais de R$ 500.000,00 de prejuízos acumulados. 

 

 

3.1.3 Ambiente Sócio-Cultural 

 

Segundo o Web Latam28 (outubro de 2006), levantamento estatístico executado pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE sobre a internet na região da 

                                                 
24 Expansibilidade da capacidade de um dado equipamento com a adição ou troca de recursos  

25 Sistema de processamento RISC mas com S.O baseado em Mainframe 

26 Meio físico do sistema 

27 Sistema computacional complexo de alta performance 

28 Estudo executado pelo IBOPE para referenciar sócio-culturalmente a internet na America Latina 
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América Latina mediante uma mesma metodologia de pesquisa, a Argentina tem a maior 

penetração da rede mundial de computadores nas zonas metropolitanas pesquisadas, 

alcançando 41 por cento da população, ou seja, 7,2 milhões de pessoas.  

Todavia a presença da Internet entre os argentinos é elevada apenas em valores 

relativos, conforme pesquisa do IBOPE, em termos absolutos o Brasil ainda é líder latino-

americano, computando cerca de 21 milhões de internautas nas nove principais metrópoles do 

país.  

Segundo a Diretora do IBOPE Media Information29, Juliasz, Fabia (apud INFO-

ONLINE, 2006), pode-se observar um crescimento muito significativo da Internet apoiada por 

uma indústria de operadoras de telecomunicações por trás das empresas de Internet, isso ainda 

levando em conta os muitos problemas de acesso à telefonia na América Latina. 

“ Há sete anos, o mundo era dourado e a América Latina era o Eldorado... Agora, esse 

mercado não é mais de 'bolha', representa investimentos concretos baseados em comunicação 

digital", acrescenta a especialista Juliasz (2006). 

Focando-se mais no contexto Brasil, observa-se nesta mesma pesquisa que 59,7% dos 

brasileiros entrevistados nas grandes metrópoles possuem algum tipo de acesso a internet de 

suas residências, sendo que este indicador é o primeiro em toda a América Latina, seguido por 

53,6% no Chile, 42,1% no México e 38,1% na Argentina. 

Outra nuance que transmite esta relação de interesse e propícia condição para o 

comércio eletrônico no Brasil, é que o tempo dos usuários na internet também confirma o 

Brasil, em primeiro lugar, em horas navegadas em casa, que é em média de 20 horas, 39 

minutos mensais. Em segundo lugar fica o Japão com 18 horas 11 minutos por mês, seguido 

dos Estados Unidos, com 17 horas e 19 minutos mensais. 

 

 

3.1.4 Ambiente Econômico 

3.1.4.1 Taxas de inflação: 

 

Todo e qualquer segmento está sujeito às variações inflacionárias e a Bodega Ponto 

Com não foge à regra. Se há um aumento na inflação, os fabricantes tendem a repassar este 

aumento aos clientes, fazendo que haja um aumento nos preços. 

                                                 
29 Departamento do IBOPE responsável por novos negócios 
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No Brasil, devido às políticas de estabilização, o país vem gozando há alguns anos de 

certa estabilidade econômica. 

 

3.1.4.2 Política Cambial 

 

Com uma valorização do Real perante o dólar, os produtos importados tornam-se mais 

baratos, proporcionando ao comprador virtual um maior leque de escolhas. O mesmo pode 

ocorrer em sentido contrário. Caso haja uma valorização do dólar os produtos importados 

tornam-se inviáveis para compra. Com essa elevação, matérias-primas importadas, 

componentes eletrônicos e outros itens teriam seus preços elevados e mesmo alguns produtos 

sendo fabricados em território nacional, o consumidor sentiria esse reajuste no “orçamento” e 

isso influenciaria na movimentação da Bodega Ponto Com. 

 

3.1.4.3 Taxas, Balança Comercial, Tributação e Poupança  

 

Taxa de juros, déficits e superávits, tributação e taxas pessoais de poupança. 

Qualquer medida que o governo tome quanto à taxa de juros afetaria qualquer 

segmento. A recente política do Copom para a redução da taxa de juros afeta todo o comércio, 

pois torna o custo do dinheiro mais barato. 

Se o governo gasta mais do que arrecada, a única forma de cobrir essas despesas é 

aumentando a taxa de juros ou criar mais imposto. Isso acarretaria em um aumento de custos 

nos produtos comercializados pelo Bodega Ponto Com. Conseqüentemente, com um aumento 

nos preços a tendência do consumo é diminuir. 

Outro fator que diminuiria o consumo seria um aumento generalizado nas taxas de 

poupança. Se a população começa a economizar muito, isto significa que, estão deixando de 

consumir para deixar o dinheiro “aplicado” em um banco. 

As taxas de aplicação em uma poupança são menores do que as taxas cobradas para 

parcelamento de compras. 

 

3.1.4.4 Tributação e Incentivos do Governo 

 

A Bodega Ponto Com, empresa do segmento de e-commerce, está sujeito a tributações 

da seguinte natureza: IPI; PIS; COFINS; ISS E CIDE como qualquer outra empresa. Então, 
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qualquer medida que o governo tome em relação à carga tributária, resultaria em uma 

mudança, mesmo que leve nos preços disponibilizados na loja on-line. 

Por se tratar de um ramo novo sem apelos sociais ou grande potencial social como, por 

exemplo, representativa geração direta de empregos, não consta concessões e incentivos 

diferenciados para aqueles que atuam no mercado eletrônico. 

 

3.1.5 Ambiente Político 

3.1.5.1 Política internacional do governo e de regulamentação 

 

Com a abertura dos mercados internacionais e a velocidade crescente da tecnologia de 

informação, o governo precisa criar medidas para que empresas como a Bodega Ponto Com 

tenha segurança, por exemplo, na comercialização de produtos importados e até mesmo na 

relação legal com possíveis clientes residentes em outro país. O governo precisa, portanto 

criar leis que regulamentem o comércio eletrônico. 

 

“No Brasil não existe legislação específica para o meio eletrônico, além de que os 

litígios relacionados a operações realizadas pela Internet comumente envolvem usuários e 

empresas de países distintos”. 

“Um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento do comércio eletrônico diz 

respeito à ausência de normas específicas à plataforma eletrônica, proporcionando 

segurança jurídica aos partícipes da relação comercial”. 

“Entre as centenas de iniciativas regulatórias em trâmite no Congresso Nacional, 

faz-se necessário identificar aquelas que se apresentam significativas para o seguro 

crescimento do comércio eletrônico”. Carvalho (Apud Câmara Brasileira de Comércio 

Eletrônico. 2007. [n.p.]). 

 

3.1.5.2 Políticas de capacitação e Política de educação 

 

De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (2007), o número de 

internautas residenciais cresceu 10,7% em relação a janeiro de 2006, totalizando 22,1 milhões 

de brasileiros que acessam a Web de suas casas. Em janeiro de 2007, o total de usuários ativos 

de internet residencial atingiu 14 milhões de pessoas, número 2,7% menor que em dezembro 

de 2006. Em relação a janeiro de 2006, o crescimento é de 17%. 
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Segundo o IBOPE (2007) o Brasil continuou a ser o país com maior tempo médio de 

navegação residencial por internauta, com 21h20min ou 18 minutos menos do que no mês 

anterior. Comparando-se com as 18h do mesmo período de 2006, janeiro de 2007 representou 

3h20min. adicionais ou 18,5% mais tempo por pessoa.  

A França, com tempo médio por internauta residencial de 20h55min, os Estados 

Unidos, com 19h30min, Alemanha, com 18h56min, Japão, com 18h31min e Reino Unido, 

com 18h29min foram os países que mais se aproximaram do Brasil, entre os 10 medidos com 

a mesma metodologia.  

Além disso, os Programas de inclusão digital (como o Acessa São Paulo) e os 

programas do governo federal fazem com que as pessoas que não tinham acesso à internet, 

agora tenham essa oportunidade.  

 

 

3.2 Análise do Ambiente do Setor 

 

3.2.1 Entrantes Potenciais e Barreiras de Entrada 

 

A maior ameaça para a Bodega Ponto Com são os fortes grupos internacionais de 

varejo que ainda não entraram no Brasil como empresas de e-commerce, já que alguns destes 

já estão presentes no comércio comum no âmbito nacional. Entre eles se destacam: Wal-Mart, 

Amazon e Carrefour. 

Para se obter sucesso no varejo é preciso ter uma base ampla de clientes para diluir 

esforços de marketing e os custos fixos, permitir a negociação de grandes volumes junto aos 

fornecedores garantindo um posicionamento de preço competitivo, e este tipo de 

posicionamento desejável é uma grande barreira para um novo player em um dado mercado já 

que este não possui ainda uma base ampla de clientes para sustentar suas investidas. 

Além disso, os possíveis concorrentes desse mercado, têm a sua diferenciação através 

da marca e da imagem bem estabelecida, pois acabam sendo mais lembrada pelos 

consumidores pela sua grande variedade e pelos preços baixos, e assim acabam sendo uma 

barreira relevante no curto e médio prazo para novos entrantes, pois para o novo entrante se 

igualar a ele precisará durante um bom tempo volumosos investimentos em marketing. 

Outro ponto bastante relevante é que os consumidores on-line valorizam e preferem 

comprar de empresas virtuais com imagem sólida que transmitam credibilidade e segurança. 
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A marca é a principal responsável pela maior ou menor competitividade. Além disso, os 

consumidores preferem comprar de um determinado fornecedor, pelo costume, pela 

praticidade, credibilidade e segurança já atribuído ao mesmo, e com isso sentem dificuldades 

em mudar, até mesmo pelo tempo que levariam em preencher um novo cadastro e se adaptar a 

uma nova forma de comprar. 

 

 

3.2.2 Poder de Negociação dos Compradores (Clientes) 

 

“A internet não é mais a mesma. Ela ainda é um meio de comunicação único entre 

os usuários, mas desde sua criação, o perfil e as ferramentas se diversificaram e evoluíram. 

O consumidor que compra pela Internet procura comodidade, praticidade, diversificação, 

segurança e preço competitivo. As vantagens estão na possibilidade de fazer as compras em 

casa e evitar a violência das grandes cidades, além de viabilizar a comparação de preços e a 

elasticidade das gôndolas virtuais. Apesar de o produto adquirido ser padronizado, isto é, 

não haver diferenças técnicas nas mercadorias compradas de um varejista ou de outro e não 

existir custos de mudanças, os compradores virtuais brasileiros de hoje têm um poder de 

barganha. Isto acontece atualmente porque o consumidor tem varias opções para a compra 

virtual e inclusive os sites de busca pelo menor preço do produto procurado. Empresas com 

marca forte que oferece uma grande linha de produtos com entrega em qualquer lugar do 

Brasil e a preços justos, acirram ainda a competição favorecendo aos clientes”. (Oliveira, 

2006) 

 

Cada produto e mercado demandam uma estratégia diferente de preços, com isso os 

objetivos vão ser explícitos para seus preços serem fixados com os seus produtos. Uma das 

características da internet é a facilidade de comparar os preços oferecidos por diversos 

fornecedores. Uma informação relevante é a comparação entre seus preços e aqueles 

praticados pela concorrência. 

As condições que determinam o poder de negociação do cliente não só estão sujeitas 

as mudanças como freqüentemente são alheias ao controle da Bodega Ponto Com, sendo 

pertinente e diferencial a inteligência de negócios a favor de estudos de previsibilidade das 

possíveis variações a que está sujeito este cenário. 
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3.2.3 Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

Como toda organização, a Bodega Ponto Com preza por qualidade e preços baixos. 

Um aumento no nível de preços ou queda na qualidade dos produtos resulta na queda 

do volume de vendas.  

Partindo da proposta de negócio onde se busca atender uma gama diversificada de 

clientes, com uma condizente lista de produtos disponíveis, pode-se dizer que o fornecedor 

será mais do que simplesmente fornecedor, ele será um parceiro, e em muitos casos este 

caráter será oficial. 

Tais argumentos serão balizadores para se definir a real força de negociação dos 

fornecedores frente a cada momento. 

 

3.2.3.1 Inexistência de Produtos Substitutos 

 

A inexistência de um dado produto para a venda na carta de produtos da Bodega 

Ponto Com não significará exatamente uma incapacidade de a Bodega Ponto Com atender 

este cliente. 

Em tais casos onde não existe o produto a venda no site, o sistema de busca (Tópico - 

2.1.1) trará uma referência deste mesmo indicando, somente nestes casos, um site de um 

concorrente. 

Desta forma, na inexistência de produto substituto na Bodega Ponto Com, mantém-se 

a satisfação do cliente com uma indicação efetiva de onde ele encontrará este mesmo produto. 

 

3.2.3.2 Grau de importância do cliente 

 

Quem compra mais, tem um poder maior de negociação sobre determinadas questões 

como forma de pagamento, prazo, descontos, etc. Tal qual quem compra menos tende a não 

ter acesso a mesmas facilidades e/ou em mesmas proporções. 

Porém, indiferentemente das proporções de consumo de cada cliente, não se pode 

afirmar que o menor dos clientes poderá ser classificado de forma negativa ou pejorativa, pois 

o fato de ser um cliente é por si só relevante o suficiente para que se busque manter esta 

relação de negócios. 

 



29 

 

3.2.3.3 Grau de importância do insumo para o cliente 

 

Tal importância ocorre para produtos onde não haja substitutos ou não haja outros 

fornecedores equiparados, pois nestas condições considera-se inviável ao fornecedor querer 

manobrar com o preço de venda. 

 

3.2.3.4 Diferenciação entre insumos 

 

Caso determinado fornecedor saiba que seu produto tenha um nível de qualidade 

melhor que o seu concorrente, ele pode até pleitear por preços melhores, mas ele está ciente 

que nem sempre o comprador procura qualidade em primeiro lugar. 

  

3.2.3.5 Nível de concentração dos fornecedores 

 

No ramo de mercado objetivado pela Bodega Ponto Com o que se identifica é a 

existência de um Oligopólio.  

Segundo Vasconcellos (2004), este sistema se caracteriza por um pequeno número de 

empresas que dominam a oferta de mercado. 

Infelizmente, estas empresas fornecedoras podem formar o que se chama de conluios 

ou cartéis. Não somente a Bodega Ponto Com sofreria com isto, mas o mercado de forma 

geral. 

Todavia, graças à abertura econômica e demais condições que hoje regem o mercado 

nacional e mundial, tais condições não transmitem grandes riscos. 

 

 

3.2.4 Ameaça de Produtos e/ou Serviços Substitutos 

 

Analisando o mercado de e-commerce, suas particularidades, e em especial os 

segmentos de busca de venda direta entre indivíduos (C2C) e o varejo eletrônico, encontra-se 

uma grande ameaça que tem no marketing, poder de atração frente o cliente e no sentimento 

de segurança seus maiores colaboradores. 

Neste cenário, a ameaça de um substituto não está a princípio voltada ao preço ou a 

qualidade já que os valores são em geral equiparados e os fornecedores tendem a ser os 
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mesmos. O que caracteriza a ameaça é a diferenciação entre os concorrentes na ótica do 

cliente. Itens como inovação, simplicidade, sentimento de segurança, histórico positivo entre 

outros são fortes fatores para esta diferenciação, mas é nas campanhas de marketing que se 

formam as principais ameaças, pois estas exaltam os diferenciais e atraem o cliente para um 

dado concorrente,  

Neste momento, corre-se o risco deste cliente criar um vínculo com este concorrente e 

não mais buscar outros fornecedores até que surja algo novo que o atraia a fazer uma nova 

troca. 

Assim sendo, conclui-se que as ameaças se potencializarão quando a qualidade for 

inferior à oferecida pelos concorrentes e/ou quando as campanhas de marketing não forem 

eficientes em atrair e reter o público alvo. 

 

 

3.2.5 Rivalidade Entre Empresas Concorrentes 

  

Devido à velocidade das informações, ao alto nível tecnológico dos players, ao poder 

de alcance entre instituições e possíveis clientes, além de outros fatores que fazem do 

mercado eletrônico um ícone das novas práticas de comércio na última década, pode-se 

observar um novo perfil de rivalidade. 

 O que caracteriza este mercado quanto à rivalidade, é que não existe em geral uma 

concorrência relacionada por preços, sendo que por vezes observam-se posturas de 

precificação equiparadas em uma série de produtos e/ou serviços entre os concorrentes que 

dominam o mercado. 

É importante citar que esta capacidade de dominar é diretamente proporcional ao 

poder de alcance na media, e evidenciado pela segurança transmitida nos acessos e processos. 

Neste contexto identifica-se um oligopólio formando por um pequeno grupo de concorrentes 

que possuem tais capacidades. 

A rivalidade encontrada é identificada pela abordagem ao cliente por canais de 

comunicação e divulgação. Tais traços podem ser ilustrados por uma pesca em que o um 

pescador utiliza mais varas, com iscas de maior qualidade e um local estrategicamente 

escolhido enquanto outro faz as coisas com conhecimento e qualidade, porém com menos 

artifícios para tirar estes peixes da água. Em outras palavras o concorrente não vai buscar o 

cliente, mas deve criar o maior número de canais possível a este cliente. 
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A rivalidade então passa a não ser caracterizada por diferenciais monetários, mas sim 

por campanhas de marketing agressivas onde o valor das idéias e iniciativas passa a ser a 

maior demonstração de rivalidade, aliada a uma utilização inteligente dos canais disponíveis. 

 

 

3.3 Análise da Concorrência 

 

Como principais concorrentes observam-se alguns sites de compra e venda, como 

Mercado Livre, Submarino, Americanas.com e sites de busca tais como Bondfaro, 

PreçoMania, entre outros. 

Neste mercado o ponto mais forte a vencer para se conseguir brigar e até mesmo 

superar um concorrente com os acima citados, é a solidificação de um nome forte. Ser 

lembrado e lembrado em destaque frente a estes, é o maior e mais efetivo ponto a ser 

confrontado para se superar um concorrente. 

Ainda não há no mercado um site que agregue tantos serviços quanto a este que está 

sendo proposto, pois a idéia inicial é justamente unir o melhor que portais hoje no mercado 

possuem e colocá-los em um só local, o que resultará em economia de tempo para o cliente e 

um diferencial competitivo para a Bodega Ponto Com. 

Quando observadas algumas trajetórias percorridas por estes concorrentes, nota-se um 

forte ponto em comum e não é o nicho escolhido, tampouco a estrutura inicial ou capital 

disponível. O que se observa é que a estratégia de marketing foi bem sucedida, promovendo 

uma efetiva penetração no mercado, garantindo a estes o sucesso em suas iniciativas. 

Tal observação é tratada com especial atenção pela Bodega Ponto Com, uma vez que 

o fator marketing se demonstra com tamanha relevância para o resultado positivo em uma 

penetração no mercado virtual. 

A seguir, encontra-se uma tabela de características de um grupo de concorrentes que 

compõem o mercado objetivado pela Bodega Ponto Com. 
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 T
abela 1 - A

nálise da C
o

ncorrên
cia. 

  

Ramo 

Empresas 

Q
U

E
S

IT
O

S
 

Local/ 
P

raça 
P

orte  P
úblico 

alvo 
P

rodutos
 

F
oco 

com
ercial 

Logística 
T

áticas 
de 

divulgação
 

Ramo / Empresa 

Leilão eletrônico e venda à 
pessoa física 

Mercado livre 

Cobertura Nacional e América Latina 

Grande Porte 

Indivíduo interessado em comprar e 

vender a terceiros (C2C) com 

facilidades e instrumentos propícios 

Todo e qualquer produto que os 

usuários se propõem negociar 
Disponibilizar ferramentas para que 

quaisquer indivíduos possam 

comprar e vender quaisquer 

produtos de acordo com a sua 

vontade. 

Determinada em particular a cada 

negociação entre "Cliente Vendedor" 

e "Cliente Comprador" 

Banner em sites, jornais populares e 

mídia de massa em geral 

Pesquisadores de preços  

(Preço mania, Busca-pé, 
Bom-de-faro, etc.) 

Cobertura nacional, América 

Latina e América do Norte 

Grande Porte 

Consumidores que desejam 

efetuar pesquisas de preço entre 

os diversos sites de venda pela 

internet em uma única ferramenta 

Abrange as cartas de produtos dos 

sites pesquisados 

Disponibilizar aos seus clientes 

instrumentos de pesquisas para o 

mercado eletrônico 

N/A 

Banner em sites e parceria com 

empresas de e-commerce 

Venda direta ao consumido 

(submarino, Americanas, Extra, 
etc...) 

Atendimento para todo o país, além de 

alguns pontos da América Latina 

Grande Porte 

Consumidores com foco em compra de 

produto novo direto de lojas 

credenciadas e com condições 

diferenciadas de fornecimento através do 

meio eletrônico 

Produtos quaisquer de vários ramos 

comerciais, em especial do varejo. 

Abordagem de varejo em meio eletrônico 

Estoques locais parciais por 

consignação, fornecimento direto de 

fabricante a cliente-final através de 

estrutura de logística especializada 

Banner em sites, jornais populares e 

media de massa em geral 

Portal de e-commerce 
centralizado 

Bodega Ponto Com 

Cobertura regional em curto prazo 

e nacional em médio prazo 

Pequeno a Médio Porte 

Todos os segmentos do mercado 

de e-commerce que utilizem a web 

para negócios de massa. 

Sistema de busca unificado, 

produtos e serviços disponíveis nas 

redes de varejo eletrônico padrão 

Unificar funções de varejo, 

pesquisa e compra / venda pessoal 

em um único portal por meios 

eletrônicos 

Estoques locais parciais por 

consignação, fornecimento direto 

do fabricante a cliente-final através 

de estrutura de logística 

especializada 

Banner em sites, jornais populares 

e media de massa em geral 

F
onte: D

esenvolvido pelo próprio grupo. 
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3.4 O Mercado Potencial  

 

Existem grandes oportunidades nessa área, ainda não percebida pelo mercado. Sendo 

estas caracterizadas pela junção de produtos e serviços viabilizados pelos fornecedores e 

anunciantes. 

Na prática seria conceber um site com as características de um Submarino, Preço 

Mania e Mercado Livre, todos juntos, ou seja, no mesmo espaço o usuário pesquisa os 

melhores preços, tem inúmeras opções de anunciantes e ao mesmo tempo pode adquirir itens 

dos próprios fornecedores como no varejo padrão. 

Como ameaças, tem-se, por exemplo, a fusão de grandes empresas do ramo, colocando 

a prova a competitividade estratégica, devido ao fato de que as grandes quantidades de vendas 

propiciam a estes a capacidade de negociar por preços baixo de custo, e assim tornando o 

preço mais atraente ao consumidor final. 

Abaixo, se observa uma representação gráfica do faturamento do setor nos últimos 6 

anos e a previsão referente ao período de 2007. Para tanto, foi utilizada pelo autor do estudo 

uma base amostral de 2.777.607 pesquisas no período de Janeiro de 2001 a Dezembro de 

2006.  

Gráfico 1 - Faturamento – Expectativa de crescimento para 2007. 

 

Fonte: desenvolvido pelo grupo. Fonte dos dados: Leite, V. S. (2007) 
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3.4.1 Análise geral 

3.4.1.1 O que influencia o surgimento de uma empresa: 

 

• Mercado de e-business e e-commerce em crescimento; 

• Criação de site de compra e venda de produtos; 

• Oferecimento de propaganda e marketing a clientes e terceiros; 

• Projetos iniciais satisfatórios. 

 

3.4.1.2 Pontos negativos durante o surgimento: 

 

• Falta de Infra-estrutura; 

• Falta de capital.  

 

3.4.1.3 Pontos positivos durante o surgimento: 

 

• Contato com clientes potenciais; 

• Parcerias com fornecedores e logística; 

• Divulgação pela internet e flyers através de companhias de telefonia móvel e 

administradoras de cartões de créditos; 

• Indicação de clientes a outros clientes. 

 

3.4.1.4 Quais as perspectivas futuras: 

 

• Sistema de Busca e classificação de ofertas unificadas; 

• Venda direta ao cliente; 

• Programas de relacionamentos com bancos, administradoras de cartões e 

financeiras; 

• A difusão da internet em regiões menos abastadas no norte e nordeste do país 

poderá permitir o aumento da demanda por produtos comercializados na web. 
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3.4.2 Cenário - Matriz de incertezas 

 

A matriz de Incertezas consiste na tentativa de visualizar um cenário de futuro, que em 

geral tem base na visão da empresa e reflete o cenário compreendido pela Empresa e onde ela 

se situará. 

Atualmente a empresa está no quadrante Invasão Externa, objetivando o quadrante de 

Competitividade Sistêmica, já que a tendência atual é de uma expansão do comércio 

eletrônico. Para isso, a empresa deverá buscar a diversificação de produtos e serviço para os 

clientes e parceiros, e melhoria de seus processos organizacionais. 

 

Tabela 2 - Construção de Cenário - Matriz de Incertezas Críticas 
  

Aumento do mercado devido à expansão do mercado na web. 

 

 

 

Falta de 
estruturação 

organizacional 

 

Invasão 

Externa 

 

Competitividade 

Sistêmica 

 

 

Qualidade (Organizacional, 
técnica, ...) 

 

Desastre (Falência,  
endividamento, ...) 

Migração Tecnológica 
ou Mudança de 

Mercado 

 

 

A diminuição do mercado provocada pelo surgimento d e novas empresas ponto. Com. 

 

Fonte: desenvolvido pelo próprio grupo. 
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3.4.3 Análise SWOT (PFOA) 

3.4.3.1 Avaliação do Ambiente Externo – Análise SWOT 

 
Tabela 3 - Análise SWOT – Avaliação do Ambiente Externo. 

Oportunidades (+) Ameaças (–) 

Aumento da demanda de produtos e 

serviços on-line. 

Parcerias podem não ser 

acordadas dentro dos prazos estipulados. 

Necessidade de agilidade no fluxo de 

informação. 

Complexidade de integração ou 

reaproveitamento com os dados legados 

da empresa. 

Cada vez mais comum o uso de 

transferência de informação, compras e 

realizações de serviços através da Internet. 

Dificuldade na manutenção e 

disponibilidade dos sistemas de segurança 

com o uso das tecnologias de 

comunicação existentes. 

Sistema de Busca e classificação de 

ofertas unificadas e desenvolvimento de 

aplicações na web. 

Absorção da tecnologia referente 

a esta inovação tecnológica. 

Nicho de mercado ainda pouco 

explorado nas regiões Norte e Nordeste do país. 

Dificuldades de acesso a crédito 

para financiamentos. 

Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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3.4.3.2 Avaliação do Ambiente Interno – Análise SWOT 

 

Tabela 4 - Análise SWOT – Avaliação do Ambiente Interno. 
Pontos Fortes (+) Pontos Fracos (–) 

Conhecimento em tecnologias da 

informação (TI), tais como: tecnologia web, 

sistemas de informação e administração de 

projetos. 

Pouca experiência com administração 

e finanças, o que implica dentre outras 

conseqüências, em gastos com terceirização. 

Visão de empreendedor: experiência 

em negociação, lidar com riscos, capacidade 

de inovação e criatividade. 

Falta de retorno financeiro na fase 

inicial de amadurecimento e divulgação dos 

produtos e serviços. 

Capacidade de aquisição de novos 

conhecimentos pelos integrantes da empresa. 

Integrantes com perfis pessoais 

opostos. 

Equipe possui histórico bem sucedido 

no desenvolvimento de outras atividades 

Grandes gastos na manutenção do 

ambiente virtual de negócios e-business e e-

commerce. 

Profissionais capacitados e 

certificados, o que garante boa produtividade 

e qualidade na execução das tarefas. 

 

Equipe especializada em 

desenvolvimento de parcerias e novos 

negócios. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

3.4.4 Obtenção dos fatores críticos de sucesso 

 

• (+)(+) A equipe possui histórico bem sucedido no desenvolvimento de outras 

atividades o que dá uma maior credibilidade no desenvolvimento das 

aplicações pioneiras; 
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• (+)(+) A procura por serviços que aprimorem o tratamento dado a informação e 

tenham qualidade e confiabilidade quase sempre se inicia pela busca de 

profissionais capacitados e experientes; 

• (+)(+) A visão empreendedora da equipe é um dos fatores diferenciais que 

torna a empresa capacitada a identificar e explorar novos nichos de mercado;  

• (–)(+) A possível resistência dos novos usuários no uso da internet para 

aquisições de mercadorias devido à segurança da compra com cartões de 

créditos, pode ser amenizadas por campanhas de marketing de incentivo ao uso 

da internet; 

• (–)(+) As dificuldades de acesso a crédito podem ser amenizadas pelo 

histórico bem sucedido no desenvolvimento de outras atividades; 

• (–)(+) Soluções que precisem de atualização de sistemas antigos necessitam de 

um tratamento inteligente e experiente. O conhecimento de nossa equipe em 

tecnologias web e da informação nos fornece uma ferramenta inteligente para o 

tratamento dessa dificuldade; 

• (–)(–) A perspectiva de um grande investimento inicial aliado à falta de 

retorno financeiro na fase de amadurecimento e divulgação dos produtos e 

serviços tornam-se os principais fatores críticos para a manutenção do negócio; 

• (–)(–) Concorrência desleal de grandes empresas que já estão estabilizadas no 

mercado é um ponto crítico para a sobrevivência das empresas, principalmente 

na fase inicial, o que pode acarretar, pois isso implica em pedidos de 

empréstimos e outras formas de crédito; 

 

 

3.4.5 Perfil do Consumidor Eletrônico  

 

• Os homens entre 35 e 49 anos continuam sendo a maioria; 

• A participação de mulheres subiu de 39% em 2001 para 42% no ano 2006; 

• Os “e-consumidores30” têm escolaridade e renda bem superior à média 

nacional; 

                                                 
30 Consumidor do mercado eletrônico 
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• Utilizam os sites de busca e de comparação de preços, na qual estes têm tido 

um papel importante no estímulo às compras; 

• O mesmo cidadão que usa a rede para pesquisar e para estudar compra pela 

internet; 

• Estímulo - Público de camadas menos favorecidas começará a testar o e-

commerce, com o incentivo da inclusão social; 

• Estímulo - O uso mais freqüente da internet em banda larga vai permitir o 

maior uso e o conseqüente costume do cliente pelas compras na internet 

 

“ ... O número de usuários únicos de sites de e-commerce na internet residencial 

brasileira cresceu 45% no período de um ano, passando de 7,2 milhões para 10,4 milhões, 

número equivalente a 54% do total de internautas residenciais mensais, segundo os dados 

do IBOPE//NetRatings31. Entre agosto de 2006 e agosto de 2007, as Lojas de Varejo 

registraram o maior crescimento em número de usuários, ganhando 2,3 milhões, seguidas 

pelos Guias e Comparadores de Preços, que ganharam 2,1 milhões de novos internautas. O 

estudo aborda a possibilidade de as lojas de e-commerce explorarem o interesse dos 

internautas brasileiros por comunidades e a tendência de os comparadores de preço 

evoluírem para ser mais que ferramentas de comparação e tornar-se serviços de 

mediação.” 

(IBOPE. 2007) 

 

 

3.5 Elementos de Diferenciação 

 

Dentro do proposto pela Bodega Ponto Com, a diferenciação se dará em diferentes 

perspectivas. O mais relevante foco dos trabalhos de marketing e divulgação, será 

disponibilizar produtos e serviços diversos como pesquisas, compra e venda em um único 

portal de forma que até então não foi praticada por nenhuma empresa no mercado. 

O que se exalta neste perfil proposto é que o cliente não precisa navegar por sites 

diversos para executar uma pesquisa entre lojas e entre indivíduos independentes que estejam 

vendendo o mesmo produto, mas executar a compra em um destes pesquisados. 

                                                 
31 Empresa de pesquisas e estatísticas especializada em mercado eletrônico e internet. 
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Na Bodega Ponto Com o cliente terá acesso a todas estas informações em um único 

local e, de maneira simples e eficiente, poderá pesquisar, comparar e comprar sem que para 

isto navegue por vários sites. 

 

 

3.6 Objetivos e Estratégias do Negócio 

 

Como descrito no tópico “2.2 - Previsão de lançamento de novos produtos e serviços” 

as atividades comerciais da Bodega Ponto Com se dividem em três fases cronológicas: 

• Prestação de serviços de busca e marketing em uma primeira fase; 

• Intermediadora de negociações diretas entre indivíduos (C2C) na segunda fase; 

• Aplicam-se mudanças no produto inicial de busca e insere-se o serviço de 

venda na modalidade de varejo. 

(Para detalhes sobre produtos e serviços consultar tópicos 2, 2.1 e 2.2 ). 

Pode-se dizer que existem três estratégias e objetivos distintos, mas são 

interdependentes, e serão buscados dentro destas fases citadas. 

 

3.6.1 Fase Um 

 

Objetiva-se criar uma identidade junto ao mercado, aproveitando como estratégia, 

parcerias com nomes fortes oferecendo mais um canal de divulgação aos parceiros em troca 

de visibilidade do nome Bodega Ponto Com. 

Como anteriormente citado, nesta fase não se objetiva somente o lucro financeiro, mas 

sim a divulgação e invasão do mercado. 

 

3.6.2 Fase Dois 

 

Trabalhar agressivamente em prol de criar e fortalecer a identidade é a estratégia nesta 

fase, deve-se amadurecer e propiciar a maior freqüência do público em visitar a Bodega 

Ponto Com tendo também como novo propósito o serviço de venda direta entre indivíduos. 

Nessa fase já pode-se observar maior retorno financeiro sobre as comissões de vendas 

praticadas entre indivíduos através de sua estrutura, além da maior valorização dos espaços e 

banners10 nos sites. 
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3.6.3 Fase Três 

 

O objetivo aqui é atribuir venda direta de produtos através do varejo eletrônico, neste 

momento já existem serviços e produtos oferecidos pela Bodega Ponto Com.  

A estratégia do Marketing é fortalecer e divulgar os diferenciais da Bodega Ponto 

Com, como sendo o único site com estrutura similar a oferecer na mesma base produtos 

como: busca de preços X produtos, inclusive produtos de concorrentes quando conveniente, a 

venda direta entre indivíduos, ou seja, a possibilidade de o indivíduo comum vender seu 

produto a outros (C2C) e a venda direta de produtos novos nos padrões do varejo eletrônico, 

com preços competitivos. 
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4 MARKETING E VENDAS 

 

4.1 Estratégia de Marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) 

 

No mercado de e-commerce e e-business os gastos em propaganda e marketing 

chegam a patamares de até 60% de todo capital investido, e esta simples constatação já deixa 

clara a importância atribuída à atuação de marketing para o bom andamento do negócio. 

Antes de abordar os objetivos em cada fase, é necessário identificar cada elemento que 

constituem a Bodega Ponto Com e o ambiente que a envolvem. 

 

Tabela 5 - Elementos do Ambiente - Abordagem de MKT. 
Produto Bens e serviços oferecidos pelos canais de e-commerce atuais, porém de forma unificada em um único 

portal. 

Preço Preços equiparados ou inferiores aos da concorrência, sendo que a forma e não o valor, será o 

diferencial no início. 

Praça Usuário padrão de serviços de compra e venda pela Internet e indivíduos (pessoa física ou jurídica) 

interessados em divulgação eletrônica 

Promoção Prover não apenas a venda, mas um conjunto de serviços e facilidades que diferencie a Bodega Ponto 

Com da concorrência. 

Fonte: desenvolvido pelo grupo. 

 

Em cada uma das fases do negócio, o setor de marketing terá um papel fundamental. 

Pode-se dizer que a partir do sucesso das campanhas e ações de marketing é que será decidido 

o real poder de penetração da Bodega Ponto Com no mercado objetivado.  

Inicialmente a propaganda, as parcerias, e as promoções serão as grandes disciplinas 

abordadas com o intuito de posicionar a Bodega Ponto Com no cenário comercial.  

Na segunda fase, campanhas que exaltem os diferenciais como executar uma pesquisa 

de preços na internet como um todo e ao mesmo tempo disponibilizar o mesmo produto de 

indivíduos que o venda de forma independente será o grande ponto de apoio, seguido pela 

valorização das áreas de divulgação disponíveis para locação. 

Por fim, o diferencial será a venda de produtos novos pelo varejo e usados pelos 

indivíduos independentes, além de um sistema de busca abrangente, em uma mesma estrutura, 

e este será exaltado pelas campanhas de marketing nos canais e mídias disponíveis. 
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4.2 Marca 

 

Mais do que apenas um nome, a marca de uma empresa é um símbolo, um bem 

intangível e em muitos casos somam valor atribuído maior do que a soma dos ativos de uma 

companhia. Abaixo se apresenta a concepção gráfica da Bodega Ponto Com: 

 

4.2.1 Interpretação da Marca – Primeiro Plano 

 

A expectativa é transformar a marca Bodega Ponto Com em um referencial de 

comércio eletrônico onde as idéias de simplicidade, unificação, facilidade e diversidade sejam 

lembradas quando citada a marca. 

Este logotipo tem como principal objetivo tornar-se uma figura de fácil memorização 

ao cliente quando observado em um primeiro momento. Mas mais do que memorizar as 

formas, é  memorizar as palavras que a compõem, pois é o verdadeiro conteúdo a ser 

percebido pelo cliente. 

Desta forma, atinge-se a primeira meta deste logotipo, que é transmitir as palavras 

Bodega Ponto Com, e subseqüentemente o endereço “www.bodega.com” descrito em 

palavras, sendo que cabe observar que o termo “www32” é a todo tempo suprimido por já ser 

de conhecimento popular e visualmente seu uso não somar muito ao resultado, podendo ainda 

poluir a imagem e dificultar a transmissão da mensagem principal. 

                                                 
32 www – Rede mundial; Ambiente estruturado em forma de um enorme hipertexto (hypertext - sistema 

para a visualização de informação cujos documentos contêm referências internas) que é o ambiente mais usado 

na Internet. A estruturação de WWW e as normas e metodologias de preparação de documentos para serem 

acessíveis e navegáveis pelas ferramentas de busca (browser) disponíveis na Internet foram desenvolvidas 

originalmente para uso interno dos pesquisadores do CERN (Centro Europeu de Pesquisa Nuclear) e depois 

adotados como padrão internacional. 

Figura 1 - Marca - Bodega Ponto Com 
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Outra meta deste logotipo é transmitir valores, estes por sua vez são percebidos de 

forma subliminar pelo cliente, baseando-se em psicodinâmica33 das cores e das formas. Em 

outras palavras busca-se transmitir sentimentos e desejos através delas. 

 

4.2.2 Interpretação da Marca – Cores 

 

De forma predominante utiliza-se o Vermelho e o Azul. O vermelho, cor quente, 

dinâmica, atua com vivacidade. Por lembrar o tom do fogo abrasador, ou do sangue que 

vivifica, lhe é atribuído um significado de amor (vermelho rosado), e, mais geralmente, 

agressividade, poder. Estes sentimentos são fortes em promover o consumo.  

O azul por sua vez dá a impressão de suavidade, maravilhoso, simboliza a segurança, 

lealdade, probidade, fidelidade, sonho. Simboliza a fé (azul claro) e a virtude (azul vivo). Esta 

ótica é extremamente desejada em uma empresa de comércio de qualquer natureza, devido à 

necessidade que o cliente tem de se sentir seguro e acolhido quando promovido uma 

negociação. 

Para trazer um ponto de equilíbrio e transição entre estes dois estereótipos, o fundo é 

mantido em cor branca, que alia as idéias de pureza, perfeição, frio, inocência, castidade, 

modéstia, timidez, calma e paz. 

 

4.2.3 Interpretação da Marca – Formatos 

 

Sobre a forma tem-se a sensação de equilíbrio ao notar o alinhamento dos lados da 

figura a formar um quadrado (Figura 2 abaixo), figura geométrica que por ter lados e ângulos 

iguais transmite este sentimento de equilíbrio. 

                                                 
33 A Psicoterapia Psicodinâmica é uma proposta psicanalítica que leva em conta os aspectos biológicos 

e sociais do indivíduo 

Figura 2 - Marca - Percepção de formas 
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Ainda sobre a forma, como que contrapondo o equilíbrio proposto pelo quadrado em 

princípio, pode-se observar uma grande quantidade de formações curvas que se intercalam 

para formar o quadrado (Figura 3 abaixo).  

O intuito desse formato é demonstrar flexibilidade, dinamismo, inovação e renovação 

entre outros.  

 

 

 

 

 

 

A percepção de relevo e sombra é tratada de forma leve e superficial, pois ao usar 

formas com perspectiva em terceira dimensão propicia-se a percepção de ousadia, o que pode 

não ser muito positivo para uma instituição que atue com valores e negócios. Por outro lado, a 

aplicação de figuras planas e simplista pode gerar uma visão de ingenuidade que também é 

prejudicial.  

Por tal motivo, foram adotadas formas com relevo e sombra sutil (Figura 4 ), buscando 

assim o equilíbrio entre os extremos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Interpretação da Marca – Conclusão 

 

Com estes atributos reunidos e ornamentados busca-se alcançar o cliente e com um 

breve olhar despertando-lhe interesse e motivação para que volte à estrutura da Bodega Ponto 

Com e utilize os serviços e produtos disponibilizados. 

Figura 3 - Marca - Percepção de formas 

Figura 4 - Marca - Relevo e sombra 



46 

 

4.3 Canais de Venda, Distribuição e Relacionamento com os Clientes 

 

Por se tratar de uma empresa de cunho eletrônico, o contato com o cliente se dá quase 

que sempre por meio de um interface virtual, podendo ainda o cliente contatar a empresa por 

telefonia, onde se fizer necessário. 

Quanto à distribuição, são previstas duas modalidades de entrega de produtos, sendo 

que a definição dependerá de qual o processo de compra utilizado. Caso seja efetuada uma 

compra de produto direto do site (sistema de venda por varejo) a entrega será feita por 

empresa qualificada contratada ou Correios, dependendo da região e demais variáveis. 

Em casos onde a compra seja efetuada para um produto a venda em responsabilidade 

de pessoa física, divulgado no Site, o tramite de entrega será definido no ato da compra entre 

comprador e vendedor, cabendo aqui esclarecer que neste caso específico o site Bodega 

Ponto Com não é responsável pela venda ou entrega de nenhum produto ou serviço, cabendo 

a Bodega Ponto Com a posição apenas de intermediadora do processo. 

Alheio ao momento da utilização do serviço, o relacionamento com o mercado se dará 

também através de mídia de divulgação e marketing. 

 

 

4.4 Projeção de Vendas 

 

Mais uma vez, demonstra-se cenários diferentes para momentos diferentes do negócio, 

e tal qual a projeção também será diferenciada.  

Inicialmente o produto será o marketing (bem intangível) que será propiciado aos 

parceiros e anunciantes nas páginas do site da Bodega Ponto Com, sendo que este serviço tem 

como único propósito minimizar os custos em uma fase em que pretende se tornar conhecido 

ao grande público. 

Neste momento, as projeções de contratação deste serviço, bem como os valores 

arrecadados serão proporcionais aos custos com estrutura e afim, pois quanto mais visitas ao 

site, mas a infra-estrutura será exigida, o que representará maiores custos, por outro lado, 

quanto mais visitas no site, maior o valor agregado do espaço para anúncios, o que 

diretamente propicia maior rentabilidade ao negócio. 
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Em um segundo momento, agrega-se a venda entre indivíduos, que trará um valor 

entre 1% e 5% de arrecadação sobre produto vendido, além da maior valorização dos espaços 

para anúncios. 

Por fim, busca-se obter êxito na venda direta de produtos do varejo em um momento 

em que já se tem um nome constituído no mercado e condições atraentes para que os 

fornecedores se interessem pelo canal de venda para veicular seus produtos. 
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5 ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 

5.1 Localização e Instalações 

 

A princípio, a localização geográfica terá uma importância estratégica pequena, dada à 

ótica de que nosso negócio existirá exclusivamente através de meios eletrônicos, e assim 

sendo o objetivo é a locação de uma sala comercial que comporte simplesmente a equipe 

administrativa e de desenvolvimento web, sendo que a região neste momento não será 

relevante, abrindo assim a possibilidade pela escolha do local com o melhor custo.  

Os ativos necessários para este primeiro momento, se resumem aos elementos comuns 

de um escritório (mesa, computador, etc.). 

As ferramentas e meios de provisão do negócio na web (infra de TI) serão providos 

por terceiros, via contrato de outsource34.  

Somente na terceira etapa do plano estratégico, haverá a relevância de locação de 

estrutura, ou aquisição de imóveis para suprir as necessidades de logística como estoque e 

afins. 

 

 

5.2 Tecnologia, Equipamentos e Máquinas 

 

No setor tecnológico, está situada a base de toda estrutura de negócios da Bodega 

Ponto Com, a começar pela comunicação com o cliente e é também sobre a plataforma 

tecnológica que se dão todas as ações de negócio entre empresas (clientes, anunciantes, etc.) e 

cliente final. 

A princípio existem dois “start-points35” para a definição da estrutura física e lógica de 

TI36: 

                                                 
34 Prover serviços e gestão de sistemas a distancia, onde o cliente tem acesso a apenas a interface do 

sistema, e não ao meio físico, que por sua vez é propriedade do fornecedor terceiro. 

35 Ponto inicial para uma ação, atividade 

36 Tecnologia da Informação 
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• Investir em aquisição de Hardware37 próprio. 

• Contratar um serviço de “Host38 via Outsource39”. 

 

No primeiro caso, deve-se observar que adquirir hardware próprio é uma opção de 

investimento inicial mais alto, e para tanto ter uma visão muito clara de onde a empresa estará 

situada a curto e médio prazo é essencial, de tal forma tais investimentos serão condizentes 

com as necessidades da companhia. Do contrário, corre-se o risco de comprar uma estrutura 

excedente, o que representa gastos extras ou ainda ter uma estrutura de baixa capacidade e em 

curto prazo se ver limitado, com a necessidade de uma reestruturação física de TI. Ato que 

por si só é visto como um gasto desnecessário. 

A segunda opção representa uma maior flexibilidade, quanto ao crescimento e a 

independência de tecnologias proprietárias. Por outro lado, fica-se atrelado a um serviço de 

terceiros, e a uma estrutura de TI pré-existente.  

Este cenário pode representar um entrave em certas soluções por questões de 

compatibilidade, além do fato de que quaisquer mudanças a serem praticadas tendem a ter um 

processo burocrático mais complexo do que a negociação departamental ocorrida em casos de 

infra-estrutura própria. 

Em resumo, ambos são caminhos recomendáveis, devendo apenas observar qual vai se 

adequar mais aos planos de crescimento da empresa. Se as projeções são seguras e concretas, 

investir em Hardware próprio é muito vantajoso, se há instabilidade no mercado e nas 

projeções, a terceirização pode ser uma ótima saída. 

E neste contexto que se apresenta, por questões de flexibilidade em um momento 

inicial e em contrapartida uma menor disponibilidade em contrair dívidas, entende-se que a 

contratação de serviços de Outsource seria o caminho estrategicamente mais correto a ser 

seguido pela Bodega Ponto Com. 

 

 

                                                 
37 Meio físico e eletrônico onde se instalam os sistemas operacionais e as aplicações 

38 hospedagem de conteúdo na web em meio físico de terceiros 

39 Prover serviços e gestão de sistemas a distancia, onde o cliente tem acesso a apenas a interface do 

sistema, e não ao meio físico, que por sua é propriedade ao fornecedor em geral. 
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5.3 Organograma funcional 

 

A definição do organograma é moderada pela busca de uma estrutura eficiente e 

enxuta, que seja capaz de atender as necessidades organizacionais e tenha flexibilidade para 

se adaptar as mudanças exigidas pelo mercado. 

 

Tabela 6 – Organograma Funcional - Bodega Ponto Com 

 

Fonte: desenvolvida pelo próprio grupo 

 

5.3.1 Sócios e Cargos 

 

A princípio estes sócios seriam compostos pelos membros deste grupo, sendo que cada 

um entraria no negócio com igual participação monetária. 

Através de processo de eleição interna seria definido um representante para o cargo de 

Presidente Executivo, bem como para as demais Diretorias pré-definidas. 
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Os membros que não estivessem ocupando um cargo (ativo) seriam designados para o 

Conselho de Governança, posto em que teriam a responsabilidade de monitorar, avaliar e 

aconselhar a empresa com um olhar externo e voltado à otimização dos resultados. 

Ainda sobre os cargos, anualmente (ou em período a ser definido) seriam promovidas 

novas votações para definição de um novo nome ou pela manutenção dos atuais confiados. 

  

5.3.2 Diretoria Administrativa e de Negócios 

 

A este departamento caberá as responsabilidades de gestão de processos 

administrativos como finanças, acionamento e relacionamento com prestadores de serviço, 

tais como, consultoria de RH, consultoria contábil e consultoria jurídica, além de gerir os 

contratos fechados com as demais prestadoras relacionada com as demais áreas da empresa. 

A expectativa de alocação é de dois recursos para este departamento. 

 

5.3.3 Diretoria de Marketing 

 

Gestão de contas de clientes corporativos, relacionamento, estratégia, pesquisa e 

divulgação são algumas das responsabilidades desta área de missão crítica na empresa. 

A expectativa de alocação é de dois recursos fixos para este departamento, e um 

terceiro que atuaria como consultor (PJ40). 

 

5.3.4 Diretoria de TI 

 

Este departamento é o coração da empresa. Cabe a este a gestão e desenvolvimento do 

site, gestão da infra-estrutura e apresentação da empresa frente ao mercado.  

Também a este departamento compete desenvolver o designer das telas e banner 

apresentados. Tal tarefa deverá ser desenvolvida em conjunto com os profissionais da 

Diretoria de Marketing. 

É prevista a alocação de dois profissionais, sendo um no regime de pessoa jurídica. 

 

 

                                                 
40 Pessoa Jurídica 
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5.3.5 Diretoria Operacional 

 

Este departamento tende a não ter relevância na primeira fase do projeto, e por tal 

razão suas funções de compras e vendas serão atribuídas ao departamento administrativo. 

Todavia, a partir da segunda e terceira fase (tópicos 3.6.2 e 3.6.3 respectivamente) este 

passa a ser um departamento de missão crítica para o negócio da companhia 

Em princípio não haveria recurso dedicado a este departamento, sendo efetuada a 

alocação quando conveniente. 

 

 

5.4 Processos de Negócio 

 

O processo de negócio é o conjunto de atividades relacionadas a um objetivo de 

trabalho específico e que adiciona valor ao produto de uma organização utilizando recursos e 

a organização da empresa (Moreira, 1994). 

O processo de negócio permite fazer previsões e responder rapidamente as mudanças 

no mercado, ao passo que permite proteger-se contra ameaças à continuidade de seus 

negócios. Para isso, definir regras de negócios e mapeá-las são ações fundamentais para que 

os processos possam responder de maneira dinâmica às movimentações do mercado. 

As exigências dos clientes, a competição mais acirrada e a disponibilidade de 

tecnologias de informação mais flexível regulam fatores como: 

• Liderança nos negócios; 

• Planejamento estratégico; 

• Desenvolvimento de serviços; 

• Venda de produtos; 

• Atendimento ao cliente; 

• Consolidação de resultados 

 

Tais argumentos compilados em conjunto com metas e objetivos dão origem a 

atividades que por sua vez componham os processos de negócio. Tais processos são 

observados em muitas atividades internas de um dado departamento e em algumas relações 

interdepartamentais. 
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 O aperfeiçoamento dos processos de negócios tem suma importância e participação 

direta no sucesso da companhia como um todo, uma vez que a competitividade, a 

transparência, as condições estruturais e demais parâmetros de avaliação sofrem uma 

influência muito clara da efetividade dos processos de negócio. 

A concepção e implementação destes processos e atividades subseqüentes são tarefa 

que a área de TI aplica sistemicamente com base nas regras de negócio (BI41) traçadas por 

cada área da companhia em comunhão com a visão, missão e os valores da Bodega Ponto 

Com. 

 

 

5.5 Política de Recursos Humanos 

 

O departamento de recursos humanos da Bodega Ponto Com é uma área estratégica e 

está empenhada em atrair, valorizar, desenvolver e reter profissionais. Para tanto apóia-se em 

algumas máximas onde consolida tais intenções: 

• Assegurar o bom relacionamento entre todos os profissionais da organização, 

buscando construir um ambiente cada dia mais motivador;  

• Privilegiar a competência, desafios e estímulo ao auto-desenvolvimento e 

investir em treinamentos contínuos e permanentes; 

• Respeitar a dignidade e diversidade das pessoas, preservando a privacidade e 

individualidade; 

• Oferecer condições para o equilíbrio entre trabalho, família, segurança e saúde;  

• Estimular a criatividade de seus colaboradores, visando à auto-realização;  

• Propiciar condições para a produtividade de seu pessoal; 

• Promover práticas que levem ao comprometimento de todos os empregados 

com as metas e os princípios éticos; 

• Recompensar equipes e pessoas pelo reconhecimento; como participação nos 

lucros e remuneração variável de acordo com o desempenho;  

• Estimular a troca de conhecimentos e apoiar as iniciativas vinculadas à 

responsabilidade social. 

                                                 
41 Business Intelligence – Inteligência dos negócios 
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• Possibilitar que cada colaborador possa expressar livremente sua opinião sobre 

a experiência de trabalhar na Bodega Ponto Com.  

Segundo Singar e Ramsden (apud Demo, 2005: p. 54) a política de Recursos 

Humanos, após o início das atividades da empresa, deve ser um documento público e 

acessível a todos colaboradores da organização. Visto que ela só será útil e eficaz se 

devidamente conhecida e compreendida por todos. Isto quer dizer que a política de RH deve 

ser clara, simples e objetiva, ou seja, em linguagem acessível a todos da organização. 

 

5.5.1 Recrutamento e seleção de pessoal 

 

O principal ponto de referência para a seleção de um profissional é o fato de que a 

Bodega Ponto Com é uma empresa de pequeno à médio porte no mercado eletrônico, o que 

implica em uma estrutura funcional reduzida, onde se tem menos pessoas e para garantir que 

este contingente menor seja efetivo é preciso que este profissional esteja apto e seja 

diferenciado. 

Dependendo da função é desejável que seja capaz de auto gestão e até mesmo adepto a 

práticas de trabalho em home-office42, o que dependendo do caso, representaria também uma 

grande economia em questão de infra-estrutura. 

Inicialmente a seleção destes profissionais seria através de uma consultoria 

(terceirizada) de recrutamento e seleção, onde se buscaria usufruir da experiência da equipe 

para contratar o que de melhor houvesse disponível por um valor razoável e aceitável. 

 

5.5.2 Treinamentos 

 

Partindo da premissa de uma equipe enxuta, onde os profissionais contratados tenham 

conhecimento para exercer suas funções, além de habilidades como auto-gestão, a expectativa 

seria de não ter gastos a curto e médio prazo com treinamento. Tais investimentos são 

esperados apenas à longo prazo como prática de reciclagem de skill43 dos profissionais da 

                                                 
42 Condição onde o funcionário desenvolve suas atividades profissionais de sua própria casa ou qualquer 

outro local que ofereça estruturas mínimas para tal. 

43 Conhecimentos, habilidades em destaque 
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equipe, ou mesmo em situações pontuais para adaptar-se a novas tecnologias ou onde haja o 

interesse estratégico da Bodega Ponto Com nesta formação para o profissional. 

 

5.5.3 Cargos e Salários 

 

No que tange estrutura de cargos e salários, o ideal a princípio, seria manter uma 

remuneração e carteira de benefícios equivalentes às praticadas no mercado, mesmo porque 

quaisquer diferenciações deverão ser pautadas em desempenho e colaboração individual para 

o sucesso do projeto. 

Cabe lembrar, que o quadro de funcionários tende a ser pequeno devido ao alto nível 

de automação dos processos e a flexibilidade de estrutura exigida pelo mercado, e em contra 

partida, espera-se que estes possuam alta qualificação e capacitação. Assim sendo, quaisquer 

mudanças salariais deverão ter prévia programação para não acarretar grandes mudanças na 

estrutura financeira da companhia.  

 

5.5.4 Liderança e Cultura Organizacional 

 

A cultura organizacional que se almeja constituir na Bodega Ponto Com é a de uma 

empresa que chega ao mercado com uma estrutura pequena, todavia afinada, com metas, 

objetivos e estratégia, para tanto, onde o funcionário é convidado a fazer parte desta investida.  

Liderança é uma atitude esperada dos que irão compor a Bodega Ponto Com, pois 

neste perfil de negócio é extremamente um diferencial a capacidade de definir questões de 

pequena amplitude sem a intervenção de um superior. 
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5.6 Fornecedores de Serviços, Terceirização e Assessorias Externas 

 

É certo afirmar que, sem a terceirização nos mercados, não seria possível conceber 

uma empresa com o porte em que a Bodega Ponto Com se situa (micro e pequena empresa). 

A participação de terceiros no negócio é estratégico, e a sua existência é vital para o futuro da 

empresa. 

Em uma pequena e micro empresa, setores como jurídico, contábil, gestão de recursos 

físicos de TI (outsource) entre outros chegam, em casos específicos, a custar menos de 10% 

do custo que teriam se fosse parte integrante da empresa.  

Ao analisar uma empresa de grande porte, estas afirmações não seriam as mesmas, 

devido ao volume de demanda para determinadas tarefas, que em muitos casos justifica a 

criação deste departamento. 

Deste modo, a terceirização se mostra como a melhor decisão para funções e 

departamentos como já citado (tópico 5.3) para garantir uma equipe especializada na tarefa, 

sem que para tanto tenha que se pagar pela manutenção de um equipe como tal dentro da 

estrutura da companhia. 

 

 

5.7 Insumos Necessários 

 

Devido ao caráter virtual em que a Bodega Ponto Com se enquadra, os insumos 

necessários podem ser sintetizados em Informação e conhecimento especializado, além da 

infra-estrutura física. 

Isto ocorre porque para se manter o negócio em atividade deve-se obter informações 

de mercado através de pesquisas e análises, desenvolver e aplicar tecnologia através de 

conhecimento especializado, e possuir o meio físico para ativar tais tecnologia desenvolvidas 

(compra ou locação). 
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5.8 Responsabilidade Social e Meio Ambiente 

 

A Bodega Ponto Com desenvolverá mecanismos de gestão para atuar na área de 

responsabilidade social e meio ambiente, onde sendo uma empresa do setor privado 

contribuirá para um desenvolvimento sustentável da comunidade em que se está inserida. 

Sendo assim, a Bodega Ponto Com em sua gestão, buscará trabalhar com fornecedores 

que garantam a procedência dos produtos comercializados como móveis e insumos para 

escritórios, periféricos, papéis, produtos de limpeza etc. Além de praticar valores 

promocionais para divulgação no site às empresas que possuem selo de empresas que 

comprovadamente desenvolvam trabalhos de caráter social. 
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6 INVESTIMENTOS E PREVISÕES DOS RESULTADOS FINANCEIROS  

 

6.1 Investimentos 

 

Segundo Padoveze (2005), “investimento se caracteriza por ser um gasto não 

consumido imediatamente cujos resultados virão dos benefícios futuros desse gasto”. 

O investimento inicial dos sócios na Bodega Ponto Com é de R$ 119.000,00, sendo 

que cada um dos sócios (sete ao todo) participarão com R$ 17.000,00. 

 

 

6.2 Projeção dos resultados 

 

Conforme Padoveze (2005), “projeção dos resultados é a conclusão do processo 

orçamentário, em que todas as peças orçamentárias são reunidas dentro do formato dos 

demonstrativos contábeis básicos” (Demonstração dos Resultados e Balanço Patrimonial). 
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Tabela 7 - Demonstração de Resultado 

DESCRIÇÃO Ano 1 Ano 2 Ano 3 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA        

RECEITA DE VENDA OU SERVIÇOS.  377.900,00   961.950,00   1.683.950,00  

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS  377.900,00   961.950,00   1.683.950,00  

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         

(-) Devolução/Abatimentos.  -     -  

(-) Imposto Incidentes Sobre Vendas/Serviços  (43.349,85)  (124.626,83)  (224.345,77) 

(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS/SERVIÇOS  334.550,15   837.32 3,17   1.459.604,23  

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS       

(-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos.  -   -   -  

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO  334.550,15   837.323,17   1.459.604,23  

 DESPESAS OPERACIONAIS        

(-) Despesas c/ Pessoal.  (86.252,00)  (121.361,40)  (123.291,41) 

(-) Despesas Administrativas.  (141.528,00)  (160.442,40)  (169.792,18) 

(-) Despesas c/ Vendas.  (48.000,00)  (48.000,00)  (48.000,00) 

(-) Despesas Tributárias  (480,00)  -   -  

(-) Despesas Financeiras  (1.200,00)  -   -  

(+) Resultado Financeiro Líquido   -   -   -  

(-) Despesas c/ Depreciação  (2.895,00)  (2.895,00)  (2.895,00) 

(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO  54.195,15   504 .624,37   1.115.625,65  

RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        

Ganho / Perda Capital - Venda Imobilizado  -   -   -  
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ e CONTR.  
SOCIAL  54.195,15   504.624,37   1.115.625,65  

(-) I.R.P.J  (45.631,43)  (120.238,09)  (236.153,44) 

(-) Contribuição Social  (27.378,86)  (78.711,68)  (141.692,06) 

(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO  (18.815,13)  305.674,60   737.780,15  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.1 Despesas 

 

Segundo Ribeiro (1993), despesas operacionais são aquelas decorrentes das atividades 

normais de uma empresa. 

O Gráfico abaixo (Gráfico 2) demonstra um comparativo entre as despesas e as 

receitas em cada período. 
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Gráfico 2 - Despesas versus Receitas 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Abaixo segue (Tabela 8 e Gráfico 3) composição das despesas em cada exercício. 

 

Tabela 8 - Composição das Despesas 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 
CONTAS VALOR % VALOR % VALOR % 

 Receita Anual  R$ 377.900,00 90% R$ 961.950,00 147% R$ 1.683.950,00 179% 
 Despesa Anual  R$ 420.670,13 100,00% R$ 653.380,40 100,00% R$ 943.274,85 100,00% 

 Marketing  R$ 48.000,00 11,41% R$ 48.000,00 7,35% R$ 48.000,00 5,09% 

 F. P. / Encargos  R$ 26.312,00 6,25% R$ 41.441,40 6,34% R$ 43.371,41 4,60% 

 PJ  R$ 47.808,00 11,36% R$ 59.688,00 9,14% R$ 59.688,00 6,33% 

 Desp. Prediais  R$ 48.000,00 11,41% R$ 50.400,00 7,71% R$ 52.920,00 5,61% 

 Água/ Luz/ Tel  R$ 10.560,00 2,51% R$ 14.294,40 2,19% R$ 19.234,18 2,04% 

 Serv. Terc.  R$ 12.720,00 3,02% R$ 12.720,00 1,95% R$ 12.720,00 1,35% 

 Impostos  R$ 116.360,13 27,66% R$ 323.576,60 49,52% R$ 602.191,27 63,84% 

 Outras Despesas  R$ 2.720,00 0,65% R$ 240,00 0,04% R$ 240,00 0,03% 

 Máq. & Equip.  R$ 24.850,00 5,91% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

 Pró_labore / Encargos  R$ 59.940,00 14,25% R$ 79.920,00 12,23% R$ 79.920,00 8,47% 

 Desp. Administrativas  R$ 23.400,00 5,56% R$ 23.100,00 3,54% R$ 24.990,00 2,65% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Gráfico 3 - Composição das Despesas 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.1.1 Mão de Obra e Dividendos 

 

“Mão-de-obra é o termo usado para referir-se a um conjunto de pessoas ou a uma 

população capaz de trabalhar.” (SEBRAE, 2007) 

 Quanto à mão-de-obra, num primeiro momento a estrutura da Bodega Ponto Com 

contará com uma estrutura bem enxuta, tendo seus sócios como os principais executores.  

Após a implantação de outras fases, a tendência é ampliar o quadro de funcionários de 

acordo com os resultados obtidos. 

Abaixo (Tabela 9 ) segue planejamento da mão de obra com base em projeções. 
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Tabela 9 - Composição de Mão de Obra 

ANO 1 
    

Taxa de encargos 84%   Correção Projeção Anual CLT =  R$ 26.312,00  

Salário Mês CLT=  R$ 1.100,00      Projeção Anual PJ =  R$ 47.808,00  

Total Encargos CLT=  R$ 924,00    TOTAL GERAL ANUAL=  R$ 74.120,00  

Custo Total CLT=  R$ 2.024,00      

Total Mês PJ=  R$ 3.984,00      

TOTAL MENSAL=   R$ 8.032,00      
    

Cargo Mod. Q Horas/mês Tx/Hora Salário Encargos Totais 

Auxiliar Administrativo CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Auxiliar de Marketing CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Consultor de TI PJ 1 80  R$ 33,00   R$ 2.640,00   R$ -   R$ 2.640,00  

Consultor de Marketing PJ 1 96  R$ 14,00   R$ 1.344,00   R$ -   R$ 1.344,00  

ANO 2 
    

Taxa de encargos 84%   Correção Projeção Anual CLT =  R$ 40.540,50  

Salário Mês CLT=  R$ 1.732,50    1,05 Projeção Anual PJ =  R$ 59.688,00  

Total Encargos CLT=  R$ 1.386,00    TOTAL GERAL ANUAL=  R$ 100.228,50  

Custo Total CLT=  R$ 3.118,50      

Total Mês PJ=  R$ 4.974,00      

TOTAL MENSAL=   R$ 11.211,00      
    

Cargo Mod. Q Horas/mês Tx/Hora Salário Encargos Totais 

Auxiliar Administrativo CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Auxiliar de Marketing CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Consultor de TI PJ 1 80  R$ 33,00   R$ 2.640,00   R$ -   R$ 2.640,00  

Consultor de Marketing PJ 1 96  R$ 14,00   R$ 1.344,00   R$ -   R$ 1.344,00  
Auxiliar de 
Compras/Vendas CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Consultor de Logística PJ 1 220  R$ 4,50   R$ 990,00   R$ -   R$ 990,00  

ANO 3 
    

Taxa de encargos 84%   Correção Projeção Anual CLT =  R$ 41.666,63  

Salário Mês CLT=  R$ 1.819,13    1,1025 Projeção Anual PJ =  R$ 59.688,00  

Total Encargos CLT=  R$ 1.386,00    TOTAL GERAL ANUAL=  R$ 101.354,63  

Custo Total CLT=  R$ 3.205,13      

Total Mês PJ=  R$ 4.974,00      

TOTAL MENSAL=   R$ 11.384,25      
    

Cargo Mod. Q Horas/mês Tx/Hora Salário Encargos Totais 

Auxiliar Administrativo CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Auxiliar de Marketing CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Consultor de TI PJ 1 80  R$ 33,00   R$ 2.640,00   R$ -   R$ 2.640,00  

Consultor de Marketing PJ 1 96  R$ 14,00   R$ 1.344,00   R$ -   R$ 1.344,00  
Auxiliar de 
Compras/Vendas CLT 1 220  R$ 2,50   R$ 550,00   R$ 462,00   R$ 1.012,00  

Consultor de Logística PJ 1 220  R$ 4,50   R$ 990,00   R$ -   R$ 990,00  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Dividendos, conforme Padoveze (2005) “é a política ou decisão que se caracteriza 

pelo percentual do lucro obtido distribuído em dinheiro aos acionistas”44. 

A política de dividendos adotada pela Bodega Ponto Com no primeiro ano de 

exercício será de somente pagar pró-labore aos membros atuantes diretamente na empresa, 

sendo que estarão incapacitados de exercer outra atividade que lhes gere renda. Os demais por 

sua vez têm na não ocupação diária uma possibilidade de exercer outra atividade que lhe gere 

renda. 

A partir do segundo ano, momento em que a empresa já se encontra com significativa 

saúde financeira a política de dividendos sofre uma mudança em que passará a repassar os 

lucros aos demais sócios. 

Esta política por sua vez prevê uma divisão diferenciada entre aqueles que estão 

atuando diretamente com a Bodega Ponto Com. Veja exemplo na tabela abaixo (Tabela 10) 

 

Tabela 10 - Política de Dividendos. 

Lucro pós impostos  R$ 30.000,00    100,00% 
Taxa de re-investimento 30%     
Participações  R$ 21.000,00  100,00% 70,00% 
Variável de Atuação 50%     
N. de membros 7     
Participação por Sócio  R$ 1.500,00  7,14% 5,00% 
Sócios Atuantes (num.) 3     
Valor part. Sócios atuantes  R$ 10.500,00  50,00% 35,00% 
Part. Extra / Sócio atuante  R$ 3.500,00  16,67% 11,67% 
P. Total Sócio Atuante  R$ 5.000,00  23,81% 16,67% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

No exemplo acima (Tabela 10) podemos observar uma situação onde o lucro pós- 

impostos é igual a R$ 30.000,00, sendo que segundo a taxa de re-investimento, 30% será 

direcionado ao caixa da companhia. Dos R$ 21.000,00 restantes, define-se, segundo a 

Variável de Atuação que 50% será dividido em partes iguais entre os sete sócios, ou seja, R$ 

1.500,00 em dividendos para cada um. 

O valor restante, R$ 10.500,00, será dividido pelo número de sócios que atuam 

diretamente na empresa, nesta simulação em que três atuam, o valor seria R$ 3.500,00. A este 

                                                 
44 Denominam-se genericamente acionistas o detentor das ações ou cotas do capital social. Acionista é 

quem tem ações de empresas organizadas juridicamente sob a forma de sociedade anônima. Sócio ou cotista é o 

dono de cota de empresas organizadas sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 
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valor soma-se o percentual de participação já conhecido, R$ 1.500,00, formando assim os 

5,000,00 de dividendos pagos aos sócios que estão atuantes.  

 

6.2.1.2 Investimentos, Depreciação e Seguros 

6.2.1.2.1 Investimentos 

 

“Investimento é a aplicação de algum tipo de recurso (dinheiro ou títulos) com a 

expectativa de receber algum retorno futuro superior ao aplicado compensando 

inclusivamente a perda de uso desse recurso durante o período de aplicação (juros ou lucros, 

em geral ao longo prazo).” ( Ribeiro, 1993). 

O único investimento previsto é o valor inicial mencionado no item 6.1. Qualquer 

outro investimento após este momento não é previsto e só existirá mediante condições de 

oportunidade que justifique tais investimentos. 

 

6.2.1.2.2 Depreciação 

 

 “A depreciação dos bens materiais do Ativo Imobilizado corresponde à diminuição do 

valor dos elementos ali classificáveis, resultantes do desgaste pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência normal” ( Ribeiro, 1993). 

Abaixo (Tabela 11) segue projeção de depreciação dos imobilizados da Bodega Ponto 

Com. 

 

Tabela 11 - Depreciação de Ativos 

        Depreciação 

Item  Quant. Valor Valor Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 
Computadores 5  R$ 1.600,00   R$ 8.000,00   R$ 800,00   R$ 1.600,00   R$ 2.400,00  

Notebook 4  R$ 2.500,00   R$ 10.000,00   R$ 1.000,00   R$ 2.000,00   R$ 3.000,00  

Cadeiras 18  R$ 100,00   R$ 1.800,00   R$ 360,00   R$ 720,00   R$ 1.080,00  

Mesa 8  R$ 400,00   R$ 3.200,00   R$ 640,00   R$ 1.280,00   R$ 1.920,00  

Bebedouro 1  R$ 250,00   R$ 250,00   R$ 25,00   R$ 50,00   R$ 75,00  

Mesa de Reunião 1  R$ 700,00   R$ 700,00   R$ 70,00   R$ 140,00   R$ 210,00  

Totais     23.950,00 R$ 2.895,00 R$ 5.790,00 R$ 8.685,00 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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6.2.1.2.3 Seguros 

 

“Dá-se o nome de seguro (do latim "securu") a todo contrato pelo qual uma das 

partes, segurador, se obriga a indenizar a outra, segurado, em caso da ocorrência de 

determinados sinistro, em troca do recebimento de um prêmio de seguro” (Ribeiro. 1993). 

Como todos os sistemas, apesar de serem próprios, serão disponibilizados por meio de 

infra-estrutura de outsource,os custos de seguro serão diluídos e inclusos neste serviço , tendo 

assim seu custo presumido no contrato de prestação de serviço. 

 

6.2.1.3 Compras e Insumos 

 

Insumo ou matéria-prima é um bem que é utilizado na produção de um outro bem.  

Devido à natureza do negócio promovido pela Bodega Ponto Com, a aquisição de 

insumos não é praticada, já que não há transformação de matéria prima em produto de 

qualquer espécie.  

Cabe citar que a Bodega Ponto Com é uma empresa de comercio eletrônico e tem o 

papel de promover a compra e venda de produtos já fabricados por fornecedores próprios. 

 

6.2.2 Receitas 

 

Entende-se por receita, a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou 

direitos a receber, correspondentes, normalmente à venda de mercadorias, de produtos ou 

prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósitos bancários 

ou títulos e de outros ganhos eventuais. A obtenção de uma receita resulta num aumento de 

Patrimônio Líquido. ( Iudícibus, 1994)  

Para a projeção de resultados da Bodega Ponto Com foi aplicada uma tabela 

progressiva da participação de cada mês no resultado do exercício anual (Tabela 12 abaixo). 

Esta mesma técnica de simulação de resultado será aplicada a cada novo produto ou 

serviço lançado em momentos futuros. 
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Tabela 12 - Participação Progressiva de Novos Produto em Resultado. 

Mês  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Percentual 0% 0,50% 2,00% 3,00% 3,00% 5,00% 9,00% 12,00% 13,00% 15,00% 18,00% 19,50% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Após o primeiro ano de exercício, a participação percentual de um produto a cada mês 

no resultado será proporcional ao constatado em pesquisas mensais de consumo veiculadas 

pela Associação Comercial de São Paulo (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Projeção de Participação de Produtos em Resultado Anual 

Mês  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 
Percentual 11% 8,00% 6,00% 6,00% 8,00% 6,00% 8,00% 6,00% 6,00% 8,00% 12,00% 15,00% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Desta forma se obtém as projeções de receita gerada por cada um dos produtos 

oferecidos pela Bodega Ponto Com. 

 

6.2.2.1 Receita – Banners, Popup e Links Patrocinados 

 

Abaixo segue dados sobre a receita estimada para a venda de áreas para divulgação de 

terceiros. Este produto estará disponível desde o inicio das operações da Bodega Ponto Com. 
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Tabela 14 - Receita – Banners, Popup e Links patrocinados 

Ano 1 (1º ao 12º Mês) 
Categoria do Anúncio Valor do Anúncio Previsão de 

Cliques 
Total Media Mensal de 

Cliques 
(R$) Media 
Mensal  

Note Book  R$ 0,70   25.000   R$ 17.500,00   2.272,73   1.590,91  
Brinquedos   R$ 0,55   35.000   R$ 19.250,00   3.181,82   1.750,00  
Eletrônicos   R$ 0,50   230.000   R$ 115.000,00   20.909,09   10.454,55  
Eletrodoméstico   R$ 0,45   90.000   R$ 40.500,00   8.181,82   3.681,82  
Informática   R$ 0,50   280.000   R$ 140.000,00   25.454,55   12.727,27  
Outros   R$ 0,55   83.000   R$ 45.650,00   7.545,45   4.150,00  
 Total     743.000,00   R$ 377.900,00   67.545,45   34.354,55  

Ano 2 (13º ao 24º Mês) 
Categoria do Anúncio Valor do Anúncio Previsão de 

Cliques 
Total Media Mensal de 

Cliques 
(R$) Media 
Mensal  

Note Book  R$ 0,90   48.000   R$ 43.200,00   4.000,00   3.927,27  
Brinquedos   R$ 0,60   60.000   R$ 36.000,00   5.000,00   3.272,73  
Eletrônicos   R$ 0,55   300.000   R$ 165.000,00   25.000,00   15.000,00  
Eletrodoméstico   R$ 0,50   90.000   R$ 45.000,00   7.500,00   4.090,91  
Informática   R$ 0,60   400.000   R$ 240.000,00   33.333,33   21.818,18  
Outros   R$ 0,60   100.000   R$ 60.000,00   8.333,33   5.454,55  
 Total     998.000,00   589.200,00   83.166,67   53.563,64  

Ano 3 (25º ao36º Mês) 
Categoria do Anúncio Valor do Anúncio Previsão de 

Cliques 
Total Media Mensal de 

Cliques 
(R$) Media 
Mensal  

Note Book  R$ 0,95   55.000   R$ 52.250,00   4.583,33   4.750,00  
Brinquedos   R$ 0,65   80.000   R$ 52.000,00   6.666,67   4.727,27  
Eletrônicos   R$ 0,60   380.000   R$ 228.000,00   31.666,67   20.727,27  
Eletrodoméstico   R$ 0,55   105.000   R$ 57.750,00   8.750,00   5.250,00  
Informática   R$ 0,65   480.000   R$ 312.000,00   40.000,00   28.363,64  
Outros   R$ 0,70   130.000   R$ 91.000,00   10.833,33   8.272,73  
 Total   1.230.000,00  793.000,00   102.500,00   72.090,91  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.2.2 Receita – Sistema de venda direta entre indivíduos (C2C) 

 

Este produto tem previsão para iniciar as suas atividades a partir do segundo ano de 

exercício da Bodega Ponto Com. Sua característica é promover a compra e venda de 

quaisquer produtos entre indivíduos comuns. A receita vem da comissão sobre as vendas 

realizadas. 
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Tabela 15 - Receita – Sistema de venda direta entre indivíduos (C2C) 

Ano 2 (13º ao 24º Mês) 

Categoria %Comissão 
sobre venda 

Previsão de 
Ofertas Valor Médio Valor Total Comissão total 

Note Book 3% 2000  R$ 2.000,00   R$ 4.000.000,00   R$ 120.000,00  

 Brinquedos  3% 1500  R$ 50,00   R$ 75.000,00   R$ 2.250,00  

 Eletrônicos  3% 8000  R$ 250,00   R$ 2.000.000,00   R$ 60.000,00  

 Eletrodoméstico  3% 5000  R$ 300,00   R$ 1.500.000,00   R$ 45.000,00  

 Informática  3% 9000  R$ 400,00   R$ 3.600.000,00   R$ 108.000,00  

 Outros  3% 5000  R$ 250,00   R$ 1.250.000,00   R$ 37.500,00  

 Total       R$ 3.250,00   12.425.000,00   372.750,00  

Ano 3 (25º ao36º Mês) 
Categoria %Comissão 

sobre venda 
Previsão de 

Ofertas Valor Médio Valor Total Comissão total 

Note Book 3% 3200  R$ 2.000,00   R$ 6.400.000,00   R$ 192.000,00  

 Brinquedos  3% 2300  R$ 50,00   R$ 115.000,00   R$ 3.450,00  

 Eletrônicos  3% 9500  R$ 250,00   R$ 2.375.000,00   R$ 71.250,00  

 Eletrodoméstico  3% 6000  R$ 300,00   R$ 1.800.000,00   R$ 54.000,00  

 Informática  3% 10000  R$ 400,00   R$ 4.000.000,00   R$ 120.000,00  

 Outros  3% 6500  R$ 250,00   R$ 1.625.000,00   R$ 48.750,00  

 Total       R$ 3.250,00   16.315.000,00   489.450,00  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.2.3 Venda Direta ao Cliente – (padrão varejo) 

 

No terceiro ano prevê-se o lançamento do sistema de venda direta ao Cliente no 

padrão de varejo. 

O objetivo deste produto é completar a carta de produtos e serviços da Bodega Ponto 

Com, unificando as mais comuns práticas de mercado eletrônico em um único portal. 

Abaixo (Tabela 16) segue a projeção para renda com este produto. 
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Tabela 16 - Venda direta ao cliente – (padrão varejo) 

Ano 3 (25º ao36º Mês) 

Categoria 
Margem 
de Lucro 

Previsão de 
Ofertas 

Valor Médio 

Valor Total Comissão total 

Note Book 3% 1200  R$ 2.000,00   R$ 2.400.000,00   R$ 72.000,00  

 Brinquedos  10% 1300  R$ 50,00   R$ 65.000,00   R$ 6.500,00  

 Eletrônicos  5% 5000  R$ 250,00   R$ 1.250.000,00   R$ 62.500,00  

 Eletrodoméstico  5% 2200  R$ 300,00   R$ 660.000,00   R$ 33.000,00  

 Informática  10% 3500  R$ 400,00   R$ 1.400.000,00   R$ 140.000,00  

 Outros  5% 7000  R$ 250,00   R$ 1.750.000,00   R$ 87.500,00  

 Total       R$ 3.250,00   7.525.000,00   401.500,00  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.2.4 Receita Geral 

 

Da soma destes três produtos que interagirão nos primeiros anos da Bodega Ponto 

Com é que será composta a receita. 

 

Tabela 17 - Receita Geral 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Banners, Popup e Links patrocinados  R$ 377.900,00   R$ 589.200,00   R$ 793.000,00  

Sistema de venda direta entre indivíduos (C2C)  R$ 372.750,00   R$ 489.450,00  

Venda direta ao cliente – (padrão varejo)  R$ 401.500,00  
Totais =  R$ 377.900,00   R$ 961.950,00   R$ 1.683.950,00  

TOTAL GERAL =   R$ 3.023.800,00      

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.2.3 Impostos e Taxas 

 

Segundo o CTN, Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte.  

Segundo o mesmo órgão, taxa é o tributo cobrado pelo Poder Público a título de 

indenização pela produção e oferecimento "de serviço público específico e divisível prestado 

ao contribuinte ou posto à sua disposição". Não pode, no entanto, ser confundido com os 
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valores cobrados pela prestação de serviços públicos, através de empresas públicas ou de 

economia mista, tais como tarifas telefônicas, fornecimento de força/energia elétrica, água etc. 

Ainda segundo o CTN, Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada Abaixo (Tabela 18) segue 

lista de Tributos os quais a Bodega Ponto Com está sujeita. 

 

Tabela 18 - Impostos e Taxas 

 Impostos e Taxas  
ISS  5,00% 
PIS 1,65% 
Cofins 7,60% 
IRPJ  15% 
Contribuição Social 9% 

Total de Impostos 38,25% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

É importante ressaltar que, além dos impostos e taxas acima citados, a Bodega Ponto 

Com está sujeita a encargos sobre mão de obra assalariada previstos na CLT - Consolidação 

das Leis do Trabalho – Além de encargos sobre pró-labore (Tabela 19 e Tabela 20 ). 

 

Tabela 19 - Valores e Encargos Sobre Folha de Pagamento e Pró-Labore – Ano 1 

  ANO 1           

Total Ano 1   Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 11 Mês 12 
 Salários e Encargos   -   -   -   -   -   -   -  

Folha de Pagamento  1.100,00   1.100,00   1.100,00   1.100,00   1.100,00   2.200,00   14.300,00  

Encargos Trabalhistas  924,00   924,00   924,00   924,00   924,00   1.848,00   12.012,00  

Total da Folha de Pag. Enc.  2.024,00   2.024,00   2.024,00   2.024,00   2.024,00   4.048,00   26.312,00  

Pró-Labore  -   -   -   6.000,00   6.000,00   6.000,00   54.000,00  

Encargos Sócios  -   -   -   660,00   660,00   660,00   5.940,00  

Total de Salários, Encargos  2.024,00   2.024,00   2.024,00   8.684,00   8.684,00   10.708,00   86.252,00  

 Impostos e Taxas   -   -   -   -   -   -   -  

ISS 5% /PIS 1,65% /Cofins - 7,60%  -   -   269,25   1.077,02   8.077,61   9.693,14   43.349,85  

IRPJ – 15%  -   -   283,43   1.133,70   8.502,75   10.203,30   45.631,43  

Contribuição Social - 9%  -   -   170,06   680,22   5.101,65   6.121,98   27.378,86  

Total de Impostos  -   -   722,73   2.890,94   21.682,01   26.018,42   116.360,13  

  Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Tabela 20 - Valores e Encargos Sobre Folha de Pagamento e Pró-Labore - Ano 2 e 3 

  ANO 2 

Total Ano 2 

ANO 3 

Total Ano3   Mês 13 Mês 24 Mês 25 Mês 36 

 Salários e Encargos   -   -   -   -   -   -  

Folha de Pagamento  1.732,50   3.465,00   22.522,50   1.819,13   3.638,25   23.648,63  

Encargos Trabalhistas  1.455,30   2.910,60   18.918,90   1.386,00   3.056,13   19.722,78  

Total da Folha de Pag. Enc.  3.187,80   6.375,60   41.441,40   3.205,13   6.694,38   43.371,41  

Pró-Labore  6.000,00   6.000,00   72.000,00   6.000,00   6.000,00   72.000,00  

Encargos Sócios  660,00   660,00   7.920,00   660,00   660,00   7.920,00  

Total de Salários, Encargos  9.847,80   13.035,60   121.361,40   9.865,13   13.354,38   123.291,41  

 Impostos e Taxas   -   -   -   -   -   -  

ISS 5% /PIS 1,65% /Cofins - 7,60%  10.500,90   19.636,36   124.626,83   22.951,94   32.228,37   224.345,77  

IRPJ – 15%  11.053,58   15.457,28   120.238,09   24.159,94   33.924,60   236.153,44  

Contribuição Social - 9%  6.632,15   12.401,91   78.711,68   14.495,96   20.354,76   141.692,06  

Total de Impostos  28.186,62   47.495,54   323.576,60   61.607,84   86.507,73   602.191,27  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

6.3 Financiamentos 

 

“Financiamentos são operações financeiras por meio das quais são fornecidos 

recursos para a execução de um investimento (no caso: ativo fixo, ou ativo fixo mais capital 

de giro associado) previamente acordado entre as partes: banco e empreendedor. Pode ser 

desde a compra de um equipamento, até a implantação de uma nova unidade ou complexo 

industrial. Os recursos devem obrigatoriamente ser empregados na execução da finalidade 

contratada”.(SEBRAE, 2007) 

Para o início e manutenção do primeiro ano da Bodega Ponto Com não será utilizada 

nenhuma forma de financiamento, pois o valor total investido será composto pela participação 

de capital próprio dos sócios, sendo de R$ 17.000,00 a cota de participação de cada um, 

somando R$ 119.000,00 

 

6.3.1 Amortização de Empréstimos 

 

Amortização é a eliminação gradual e periódica do ativo de uma empresa, como 

encargos do exercício, das imobilizações financeiras ou imateriais.(SEBRAE ,2007) 

Como descrito no item 6.3, não haverá necessidade de empréstimo e por tal motivo 

não haverá saldo a ser amortizado. 
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6.4 Fontes e Usos 

6.4.1 Fontes 

 

De Acordo com Padoveze (2005), mercados monetários de crédito e de capitais são as 

fontes de financiamento. Elas são classificadas em fontes de recursos próprios ou de terceiros, 

caso sejam ou não de crédito dos sócios ou acionistas. 

As fontes de recursos próprios são: 

 

• Integralização de capital social; 

• Reinversão de lucros. 

Principais fontes de recursos de terceiros são: 

• Financiamentos bancários; 

• Emissões de títulos de dívidas; 

• Debêntures; 

• Project finance;45 

• Leasing.46 

 

A integralização de capital social é a principal fonte de recursos próprios e por que não 

dizer a fonte primária de recursos das atividades empresariais, uma vez que o início de um 

empreendimento normalmente se dá pela pessoa física ou pessoas físicas interessadas em um 

negócio. Se a empresa for limitada, o dinheiro injetado nela a título de capital social é 

registrado sob o nome de cotas. (SEBRAE, 2007) 

A Bodega Ponto Com não foge à estatística e tem na integralização de capital social a 

principal fonte de recursos próprios. Tais recursos e sua composição estão descritos no item 

6.1. 

 

                                                 
45 Project Finance é uma estruturação financeira visando viabilizar um determinado projeto de 

investimento 

46 Leasing é um tipo de aluguel de um ativo fixo (equipamentos, veículos, computadores, etc) por um 

prazo determinado. 
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6.4.2 Usos 

 

Para o início de suas operações, haverá investimentos em móveis e utensílios para 

escritório, computadores e infra-estrutura (Tabela 21 abaixo). 

 

Tabela 21 - Investimentos Iniciais - Infra-estrutura. 

Item  Quantidade Valor Valor Total 
Computadores 5  R$ 1.600,00   R$ 8.000,00  

Notebook 4  R$ 2.500,00   R$ 10.000,00  
Cadeiras 18  R$ 100,00   R$ 1.800,00  

Mesa 8  R$ 400,00   R$ 3.200,00  
Bebedouro 1  R$ 250,00   R$ 250,00  

Mesa de Reunião 1  R$ 700,00   R$ 700,00  
Infra-estrutura de telefonia 1  R$ 400,00   R$ 400,00  

Infra-estrutura de redes 1  R$ 500,00   R$ 500,00  

Total=  R$ 24.850,00  
 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Gastos mensais fixos com contratos de prestadores de serviços, a contar do inicio das 

atividades (Tabela 22 abaixo).  

 

Tabela 22 - Despesas Fixas com Serviços de Terceiros 

Despesas Fixas Valor Mensal 
Aluguéis e Despesas Prediais  R$ 4.000,00  
Contabilidade Terceirizada  R$ 500,00  
Provedor de Serviços de Host Terceirizado  R$ 50,00  
Telefonia  R$ 600,00  
Água  R$ 80,00  
Luz  R$ 200,00  
Depto. Jurídico Terceirizado  R$ 1.000,00  
Materiais de Escritório  R$ 100,00  
Call Center Terceirizado  R$ 500,00  
RH Terceirizado  R$ 60,00  

TOTAL=   R$ 7.090,00  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Para desenvolvimento de sistemas e estruturação das atividades iniciais se faz 

necessária a contratação de profissionais (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Custos Contratação de Pessoal 

Cargo Mod. Horas/mês Tx/Hora Salário Encargos Totais 

Auxiliar Administrativo CLT 220  R$ 2,50  R$ 550,00  R$ 462,00  R$ 1.012,00 

Auxiliar de Marketing CLT 220  R$ 2,50  R$ 550,00  R$ 462,00  R$ 1.012,00 

Consultor de TI PJ 80  R$ 33,00  R$ 2.640,00  R$ - R$ 2.640,00 

Consultor de Marketing PJ 96  R$ 14,00  R$ 1.344,00  R$ - R$ 1.344,00 

    

Total Salário Mês CLT= R$ 1.100,00  Custo Total CLT= R$ 2.024,00    

Total Encargos CLT= R$ 924,00  Total Mês PJ= R$ 3.984,00    

TOTAL GERAL MENSAL=  R$ 8.032,00        

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Somando estes valores tem-se o custo total inicial. Tem-se também da diferença deste 

em relação ao investimento inicial o valor do caixa disponível inicial (Tabela 24): 

 

Tabela 24 - Custo Inicial Total 

Custo Inicial – Soma 
Infra-estrutura  R$ 24.850,00  

Despesas Fixas com Terceiros  R$ 7.090,00  

Custos contratação de pessoal  R$ 8.032,00  

Custo Total Inicial  R$ 39.972,00  

Investimento inicial  R$ 119.000,00  

Caixa disponível inicial  R$ 79.028,00  

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

 

6.5 Projeção de Fluxo de Caixa 

 

Fluxo financeiro ou de caixa pode ser definido como o conjunto de movimentações 

financeiras decorrentes do pagamento e recebimento dos eventos econômicos das operações 

da empresa e das atividades de captação de recursos e investimentos de capital (Padoveze, 

2005). 
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Existem dois métodos de fluxo de caixa: o método indireto e o método direto. O que 

será adotado pela Bodega Ponto com será o Método Direto. 

De acordo com Padoveze (2005) o método direto tem como premissa básica 

reproduzir fielmente a movimentação financeira refletida nos resultados e é mais facilmente 

assimilável por qualquer usuário. 

Com base neste método é apresentada a previsão de fluxo de caixa da Bodega Ponto 

Com (Gráfico 4) dos três exercícios fiscais previstos (Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27 e 

Gráfico 5,Gráfico 6 eGráfico 7 abaixo). 

  

Gráfico 4 - Exposição de Fluxo de Caixa - De Mês 1 a 36. 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Tabela 25 - Fluxo de Caixa - Ano 1 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Gráfico 5 - Fluxo de Caixa - Ano 1 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Tabela 26 - Fluxo de Caixa - Ano 2 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Gráfico 6 - Fluxo de Caixa - Ano 2 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Tabela 27 - Fluxo de Caixa - Ano 3 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Gráfico 7 - Fluxo de Caixa - Ano 3 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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6.6 Ponto de Equilíbrio 

 

De acordo com Sanvicente (1997), entende-se por ponto de equilíbrio das 

operações de uma empresa aquele nível ou volume de produção (ou atividade, em caso 

de empresa não-industrial) em que o resultado operacional é nulo, ou seja, as receitas 

operacionais são exatamente iguais ao valor total das despesas operacionais. 

Abaixo (Tabela 28)temos a demonstração de ponto de equilíbrio da Bodega 

Ponto Com. 

 

Tabela 28 - Ponto de Equilíbrio 

Receita Unitária 
Receita total  R$ 377.900,00  
Número de Acessos Patrocinados 743.000 
Receita por Acesso  R$ 0,50861  

Custo Unitário 
Custo variável  R$ -  
Número de Acessos Patrocinados 743.000 
Custo Por Acesso  R$ -  

Margem de Contribuição 
Receita Unitária  R$ 0,50861  
Custo Unitário  R$ -  
Margem de Contribuição  R$ 0,50861  

Ponto de Equilíbrio 
Custo Fixo  R$ 345.292,13  
Margem de Contribuição  R$ 0,51  

Ponto de Equilíbrio 678.889 
 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Entende-se que 678.890 acessos patrocinados é o número mínimo para que a Bodega 

Ponto Com atinja o seu ponto de equilíbrio. 

 

 

6.7 Análise de Investimento 

 

Análise de investimento são técnicas utilizadas que objetivam informar se há 

vantagem ou desvantagem em um projeto. 
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Os métodos mais utilizados são: Payback47, VPL (Valor Presente Líquido) e TIR 

(Taxa Interna de Retorno). 

Abaixo temos a aplicação destas análises aos resultados previstos para a Bodega 

Ponto Com. 

Segundo o resultado apresentado pelo Payback (Tabela 29 abaixo), em 24 meses já se 

tem o retorno do capital investido pelos sócios. 

 

Tabela 29 - Payback 

Payback  
  FCL  Taxa de Desconto:  80,00%   

 Ano1  377.900,00 209.944,444 
 

  
 Ano2  961.950,00 296.898,148 

 
  

 Ano3  1.683.950,00 288.743,141 Soma Total: 795.585 ,73    
 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Tabela 30 - VLP - Valor Presente Liquido 

VPL : Valor Atual  
 Investimento Inicial  

   
  

 Capital Inicial   119.000,00  
 

 Custo de Oportunidade: 
Aplicação de Fundos 

investimentos   Rentabilidade Mínima Exigida - Taxa de Juros  80% 
 Fluxos Futuros  

   
  

   Fluxos Futuros   Taxa de Desconto   Valor Atual d o Fluxo Futuro  
 Ano1  377.900,00 1,8000  209.944,44  
 Ano2  961.950,00 3,2400  296.898,15  
 Ano3  1.683.950,00 5,8320  288.743,14  

        

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

O valor presente líquido (VPL) ou método do valor atual é a fórmula matemático-

financeira de se determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de 

juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. 

 

 

 

 

                                                 
47 Técnica que calcula o tempo para retorno de um determinado investimento e seu custo. 
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Tabela 31 - TIR - Taxa Interna de Retorno. 

Taxa Interna de Retorno  
 Investimento Ano 1  

 
-R$ 119.000,00 

 
  

 Fluxo Futuros  
   

  
 Ano1   valores do fluxo de caixa  R$ 377.900,00   
 Ano2   valores do fluxo de caixa  R$ 961.950,00 

 
  

 Ano3   valores do fluxo de caixa  R$ 1.683.950,00 
 

  
 Total  

 
R$ 3.023.800,00 

 
  

 TIR    435%     
 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Tabela 32 - Índices de Rentabilidade 

Índices de Rentabilidade  
    
 Total Entradas Ano 1   377.900,00  
 Total Saídas Ano 1   420.670,13  
 Índice de Retorno  90% 
    
 Total Entradas Ano 2   961.950,00  
 Total Saídas Ano 2   653.380,40  
 Índice de Retorno  147% 
    
 Total Entradas Ano 3   1.683.950,00  
 Total Saídas Ano 3   943.274,85  
 Índice de Retorno  179% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

 

6.8 Projeção de Balanço 

 

De acordo com Padoveze (2005) a projeção dos demonstrativos contábeis, 

permite a alta administração de a empresa fazer análises financeiras e de retorno de 

investimentos que justificarão ou não todo o plano orçamentário. 

Abaixo (Tabela 33) observa-se o balanço financeiro da Bodega Ponto Com. 
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Tabela 33 - Balanço Patrimonial 

A T I V O Ano 1 Ano 2 Ano 3 P A S S I V O Ano 1 Ano 2 Ano 3 

ATIVO CIRCULANTE        
PASSIVO 
CIRCULANTE 

 DISPONÍVEL       Fornecedores.  -   -   -  

 Caixa.e Bancos.  76.229,87  
 

384.799,47  
 

1.125.474,62   -   -   -  

 Aplicação Financeira.  -   -   -   -   -   -  

TOTAL DISPONÍVEL 76.229,87  384.799,47  1.125.474,62  
TOTAL PASSIVO 
CIRCULANTE  -   -   -  

 CRÉDITOS       
PASSIVO EXIGÍVEL 
L. PRAZO  -   -   -  

 Duplicatas a Receber.  -   -   -  
Conta Corrente - 
Sócios.  -   -   -  

 Impostos a 
Recuperar.  -   -   -  

C/C Empresas 
Ligadas.  -   -   -  

TOTAL CRÉDITOS A 
RECEBER  0,00  0,00  0,00  

Parcelamentos de 
Tributos.  -   -   -  

 ESTOQUE       Fornecedores  -   -   -  
 
Almoxarifado/Depósito.  -   -   -  

Obrigações 
Trabalhistas  -   -   -  

TOTAL ESTOQUE  -   -   -  Obrigações Fiscais       

TOTAL ATIVO 
CIRCULANTE   76.229,87  

 
384.799,47  

 
1.125.474,62  

TOTAL PASSIVO 
EXIG.LPRAZO  -   -   -  

ATIVO REALIZÁVEL 
L PRAZO       

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO       

 Clientes.  -   -   -   -   -   -  

 Outros Créditos.   -   -   -  Capital Social. 
 

119.000,00  
 

119.000,00   119.000,00  

TOTAL ATIVO 
REALIZ.L.PRAZO  -   -   -   -   -   -  

ATIVO PERMANENTE  -   -   -  Reserva de Capital.  -   -   -  

 INVESTIMENTOS  -   -   -        

 Investimentos  -   -   -  
Reservas de 
Reavaliação.  -   -   -  

 IMOBILIZADO  -   -   -   -   -   -  
 Máquinas e 
Ferramentas.  -   -   -  Prejuízos Acumulados.  -  

 
(18.815,13)  286.859,47  

 Veículos.  -   -   -   -   -   -  

 Móveis e Utensílios.  5.950,00   5.950,00   5.950,00  Lucro do exercício. (18.815,13) 305.674,60  737.780,15  

 Instalações.  2.900,00   2.900,00   2.900,00        
 Equipamentos de 
Informática.  18.000,00   18.000,00   18.000,00        
 Direito de Uso de 
Software.  -   -   -        
 Direito de Uso 
Telefones.  -   -   -        
 Depreciação 
Acumulada.  (2.895,00)  (5.790,00)  (8.685,00)  -   -   -  

TOTAL ATIVO 
PERMANENTE  23.955,00   21.060,00   18.165,00  

TOTAL PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

 
100.184,87  

 
405.859,47   1.143.639,62  

TOTAL ATIVO 
 
100.184,87  

 
405.859,47  

 
1.143.639,62  TOTAL PASSIVO 

 
100.184,87  

 
405.859,47   1.143.639,62  

  Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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7 O PROJETO 

 

7.1 Plano de Implementação e Cronograma de ações 

 

A principio a Bodega Ponto Com deverá investir pesadamente em divulgação e 

conquista de cliente, todavia, é necessário primeiro estruturar as bases da empresa de forma 

sólida a suportar todos os passos seguintes. 

É extremamente importante ter de forma clara que o sucesso futuro da Bodega Ponto 

Com dependerá em muito da qualidade e solidez apresentados neste primeiro momento. 

Abaixo apresenta-se a cronologia dos passos que compõem este projeto desde a 

abertura da empresa até o lançamento do último pacote de produto/ serviço estratégico.  

 

Tabela 34 - Legenda - Cronograma de Atividades 

Criticidade: Atividades tipo: 

Baixa Média Alta Periódica Chave 

Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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Tabela 35 - O Projeto - Cronograma de Atividades 

CRONOGRAMA 

DE ATIVIDADES 

Pré-Abertura (ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 

nov. dez. 1º Semestre 2º Semestre Semestres 

S
e

m
a

n
a

 

1
 

S
e

m
a

n
a

 

2
 

S
e

m
a

n
a

 

3
 

S
e

m
a

n
a

 

4
 

S
e

m
a

n
a

 

1
 

S
e

m
a

n
a

 

2
 

S
e

m
a

n
a

 

3
 

S
e

m
a

n
a

 

4
 

ja
n

 

F
e

v 

m
a

r 

A
b

r 

m
a

i 

ju
n

 

4
º 

B
im

. 

5
º 

B
im

. 

6
º 

B
im

. 

3º 4º 5º 6º 

Definição da Sociedade                                           

Levantamento de aparatos legais                                           

Abertura legal da empresa                                           

Registro do endereço eletrônico                                           

Definição das funções dos sócios ativos                                           

Pesquisa empresas no mercado                                           

Consultoria de RH                                           

Consultoria Jurídica                                           

Serviço de web host                                           

Consultoria contábil                                           

Pesquisar local comercial para locação                                           

Contratação de consultorias                                           

Consultoria de RH                                           

Consultoria Jurídica                                           

Serviço de web host                                           

Consultoria contábil                                           

Locação de sala comercial                                           

Pesquisar  móveis p/ escritório                                           

Aquisição de moveis p/ escritório                                           

Prover infra-estrutura p/ escritório                                           

Processo seletivo                                           

Contratação de profissionais                                           

Captação de clientes iniciais                                           

Desenvolvimento  de site                                           

Desenvolvimento  de sistema de busca                                           

Criar banco de dados para pesquisa                                           

Ampliar banco durante atividade                                           

Pesquisar e estabelecer parcerias                                           

Lançar o site da bodega ponto com                                           

Lançar campanhas de divulgação                                           

Encomendar pesquisas de mercado                                           

Desenvolver sistema para C2C                                           

Lançar venda direta (C2C)                                           

Analisar itens pesquisados                                           

Criar dados sobre itens pesquisados                                           

Criar carta de produtos para varejo on-line                                           

Desenvolver sistema para varejo eletrônico                                           

Analisar  empresa de logística no mercado                                           

Criar parceria com empresa de logística                                           

Lançar varejo eletrônico                                           

Avaliar resultados período                                           

Fonte: Desenvolvido pelo grupo 
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7.2 Indicadores de Desempenho 

 

Como já abordado no tópico 6.2.2, em um primeiro momento, quando um dado 

produto é lançado, é esperado que por um prazo de um ano este venha a crescer sua 

participação frente ao resultado anual. Tal trajetória é esperada segundo a abaixo 

 

Tabela 36 - Progressão de Novos Produto em Resultado Anual 

Mês  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Percentual 0% 0,50% 2,00% 3,00% 3,00% 5,00% 9,00% 12,00% 13,00% 15,00% 18,00% 19,50% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Passado o primeiro ano de existência é esperado uma estabilidade na sua participação 

no resultado anual, apenas alterada devido a sazonalidade de certos períodos como natal 

 

Tabela 37 - Desempenho de Produtos em Resultado Anual 

Mês  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 
Percentual 11% 8,00% 6,00% 6,00% 8,00% 6,00% 8,00% 6,00% 6,00% 8,00% 12,00% 15,00% 

 Fonte: Desenvolvido pelo grupo 

 

Outros indicadores de desempenhos são tratados no tópico 6.7. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O principal ponto que se destacou durante a composição deste trabalho de graduação 

foi o pesado cenário de carga tributária em que se está inserido no Brasil. 

O que realmente se observa é que muitas oportunidades estão a espera de um 

empreendedor para torná-las reais, mas as barreiras impostas muitas vezes tornam-nas 

elementos de desinteresse. 

Contudo, é possível e rentável enfrentar estas dificuldades características do cenário 

econômico nacional e promover o empreendedorismo. Só que para isto é imprescindível 

avaliar e firmar alguns preceitos que determinarão o sucesso ou o fracasso. 

O caso proposto neste documento, a Bodega Ponto Com, é um exemplo claro disto, 

pois reúne alguns argumentos muito positivos para o sucesso. Elementos como: mercado em 

expansão, baixo custo de atividade, grande variedade de tecnologias disponíveis, inclusive 

tecnologias abertas e gratuitas, baixo ou nulo custo variável por contingente de acesso, etc. 

Naturalmente não basta ter um cenário e argumentos como descritos acima, são 

imprescindíveis a clareza de visão, estratégia bem estruturada, compreensão das nuances do 

mercado objetivado, objetivos claros, etc. 

O aprendizado que fica destes trabalho é a percepção de que, independente do cenário, 

as oportunidades existem e o diferencial está em ser capaz de compreende-las e aproveitá-las. 

É isto que vai diferenciar o bom administrador neste mercado cada vez mais exigente e 

sedento por novas e inovadoras idéias: Visão, inovação e excelência. 
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo 1 - Currículo profissional - Gustavo Ferretti dos Santos 

 

A estrutura técnica e profissional deste trabalho foi quase que interinamente 

desenvolvida pelo membro do grupo Gustavo Ferretti e para elucidar tal participação e 

embasamento segue em anexo o currículo do mesmo. 

Gustavo Ferretti dos Santos 
 

 
Escolaridade : Superior Incompleto - Ano Nascimento : 1981 
 
Aceita propostas como : CLT ou Free Lancer. 
 
E-mail: gustavo.ferretti@gmail.com 

 
 
 

Resumo Geral: 

 
Gestão de Ambiente Unix (linux, Solaris, e senior em AIX), conhecimentos em ferramentas como HACMP, 
Netbackup, etc., desenvolvimento de projetos, capacity-planning, controle de atividades e processos, gestão de 
situações criticas, conhecimentos e vivencia dos princípios PMI, ITIL, coordenação de equipes e formação de 
profissionais. 
 
Experiências profissionais:  
-Vivo (Indra Sistemas Espanha) de 2005 aos dias presentes – Desenvolvimento e implantação do Projeto 
Frontoffice Vivonet. Ações direcionadas à gestão e desenvolvimento de ambientes AIX, interação e negociação 
com clientes e usuários. 
 
-IBM 1999 a 2005 – suporte a clientes corporativos nas plataformas mainframe, x-series e p-series, com foco em 
bases AIX, troubleshot, gestão de situações críticas, coordenação de equipe, profundo conhecimentos adquiridos 
em Hardware, suporte a pré-venda, sizing e capacity planning, .  
 
Objetivos 
 
Atuação na área de gestão de sistemas Unix, desenvolvimento, coordenação de equipes e projetos. 

 

Currículo Completo 

 
Formação Acadêmica 
 
Ensino Superior em Administração de Empresas 
4º ano em andamento - Conclusão prevista para 12/2007. 
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Unicsul - Universidade Cruzeiro do Sul. 
 
Ensino Médio/Técnico em Eletrônica 
Concluído em 12/2000  
Escola Técnica Federal de São Paulo (atual CEFET) 
 
 
Cursos e Conhecimentos Extra-Acadêmico 
 

• Inglês intermediário a avançado (curso em andamento) 
• Inglês técnico avançado 
• Princípios PMI, ITIL  
• HACMP - High Availability Cluster Multi-Processing 
• Sun / Solares (User and Start Administrator) 
• Liderança e Gestão de Equipes    IBM Education Center 
• PC Architecture     IBM Education Center 
• Fiber Channel and SAN Fundamentals   IBM Education Center 
• Cisco Switch and Router Configuration / Implementation (CTAPL) IBM Education Center 
• X-Series/Netfinity (Advanced Specialist Skill)   Planac (IBM Partner) 
• P-Series/RS6000/P4/P5 (Advanced Specialist Skill)   IBM Education Center 
• P690 - Regatta (Advanced Specialist Skill)   IBM Education Center 
• AIX 4.3 System Administrator    IBM Education Center 
• AIX 5i System Administrator    IBM Education Center 
• iSeries, AS/400 and 400e-Lpar Maintenance   IBM Education Center 
• Magstar Tape Subsystem (specialist Skill)   IBM Education Center 
• VTS, Virtual Tape Subsystem    IBM Education Center 
• 3494, Enterprise Automated Tape Library (specialist Skill)  IBM Education Center 
• 2105 - Shark, Enterprise Storage Sever (Advanced specialist Skill) IBM Education Center 
• Veritas Netbackup 6.0     Symantec  
• Ldap (em andamento) 
• Tuxedo (em andamento) 
• Iplanet (em andamento) 
• Weblogic (em andamento) 

 
 
 
Atividades Profissionais 
 
Indra Sistemas - Vivo (12/2005 até a presente data) 
 
Projeto Front-Office – Vivonet (CRM) - Gestão de ambiente AIX 5 (administração do meio físico e lógico) e 
HACMP 
• Prover estrutura de SO para as aplicações Weblogic, Web-server, Tuxedo, Oracle, Ldap, e 
ferramentas BCV, NetBackup. 
• Interagir e promover diálogo entre equipe técnica, clientes e o corpo executivo da companhia. 
• Desenvolver e analisar projetos de Capacity-Planning para novos ambientes. 
• Interagir estrategicamente com fornecedores de produtos e serviços. 
 
 
IBM Brasil  (06/2000 - 12/2005) 
 
Especialista de hardware em automação bancária e comercial até 02/2001.  
Especialista em Serviços à cliente (Especialista em Sistemas High-End) desde 02/2001 – Atuação em suporte e 
consultoria à sistemas com foco nas plataformas RISC - Aix, Storage, Tape subsystem e arquitetura CISC (Intel), 
Especialista em condução de ações criticas em clientes corporativos de grande Porte (Bancos, montadoras de 
automóveis, petrolíferas, mineradoras, telecoms, grandes redes varejistas, empresas estatais, etc.) principalmente 
nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, coordenação de equipes operacionais, formação e 
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treinamento técnico para profissionais, atuação estratégica direcionada à situações emergenciais em clientes 
corporativos, avaliação e controle de indicadores operacionais. 
 
 
IBM Brasil - Estágio (99 - 00) 
 
Estágio em sistemas com atuação nas plataformas Mainframe s/390 (VM), Storage e Tape subsystem (3494, 
3590, 3490, 2105 ,etc.) e derivados. 
 
 
Construtora Passarelli (98 - 99) 
 
Estágio de eletrônica na área de tecnologia em telefonia fixa. Projeto de redes aéreas e subterrâneas, centrais e 
distribuição telefônica, Coordenação e projeção de Atividades das equipes de campo, controles e avaliações. 
 
 

*** Maiores informações podem ser fornecidas perante contato. 
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10.2 Anexo 2 - Currículo profissional – William Alves de Andrade 

 

A estrutura contábil deste trabalho foi parcialmente desenvolvida e suportada pelo 

membro do grupo William Alves e para elucidar tal participação e embasamento segue em 

anexo o currículo do mesmo. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 
Paper Express Gráfica e Editora Ltda. 
Maio/01 a Junho/07 
Cargo: Comprador de 05/01 a 05/06 - Coord. Adm. Financeiro em 05/06 a 06/07. 

Atividades Realizadas e Experiência Adquirida: 
•Coordenei a área administrativo-financeira, efetuando cobranças, controle e fluxo de caixa, contas, 
recursos humanos e avaliações de receitas e despesas, visando rentabilidade e maior produtividade. 
•Implantei controle de estoques, tanto de matérias-primas como secundárias, diminuindo assim o 
volume de compras e o de material armazenado. 
•Realizei estudo das contas telefônicas, viabilizando a negociação com o fornecedor e a inserção de 
software de controle de ligações, reduzindo o custo de telefonia em 20%. 
•Estruturei o almoxarifado para solucionar a existência de materiais que não eram de uso comum e 
vencidos, atingindo economia de 50% no volume de compras de materiais secundários. 
•Padronizei o material de escritório para todos os setores, inclusive a diretoria, economizando os 
custos desnecessários.  
•Análise das principais matérias-primas, fornecedores, volume de custos e de materiais consumidos e 
reestruturação do estoque, alcançando redução de 15% nos gastos. 
•Implantei sistema para separação de materiais de celulose vendidos para reciclagem em 04 categorias, 
aumentando assim a receita em 20%. 
•Desenvolvi ações de organização, sistemas e métodos e inseri normas de qualidade no departamento 
de compras, procurando aperfeiçoar as operações.  
•Criei formulários para requisições e pedidos via e-mail de compras para fornecedores, facilitando o 
processo e ganhando tempo para outras atividades. 
•Desenvolvi planilha de controle de estoque, perda de materiais, índices de qualificação de 
fornecedores e cadastro de produtos e serviços, otimizando os meios de acesso a informações.  
•Reestruturei o arquivo e o setor de almoxarifado, implantando o sistema de controle por ficha de 
prateleiras e a identificação dos produtos em seu local de armazenagem. 
•Desenvolvi procedimento operacional padrão para o departamento de compras, possibilitando a plena 
continuidade de suas operações mesmo na eventual ausência de membros da equipe. 
Implantei o projeto de comunicação via rádio para os setores de expedição, comercial e produção para 
facilitar a interação de departamentos.  
 
 
 
Marvitec Ind. e Com.Ltda. 
Agosto/95 a Março/2001 
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Cargo: Auxiliar de Compras 
Atividades Realizadas e Experiência Adquirida: 

•Realizei cotações de produtos e serviços, planejamento de matérias-primas junto às usinas, como 
CSN e Cosipa, e organização de arquivos, viabilizando uma melhor negociação e compra. 
•Desenvolvi todas as atividades referentes a área de compras, como follow-up; cadastro e qualificação 
de fornecedores; desenvolvimento de novos  fornecedores, entre outras atividades. 
 
Classic Turismo e Câmbio              
Setembro/91 a Agosto/95   
Cargo: Aux. Adm. /Financeiro 

Atividades Realizadas e Experiência Adquirida: 
•Coordenei uma equipe de 5 office-boys e efetuei o controle de fluxo de caixa, contas a pagar e 
receber, faturamento e pagamento de comissões, viabilizando as ações adiministrativo-financeiras. 
 
 
Distribuidora Sul Americana de Ótica   
Fevereiro /91 a Setembro /91     
Cargo: Digitador                

Atividades Realizadas e Experiência Adquirida: 
•Exerci emissão de notas fiscais, ordens de serviço e controle de estoque, auxiliando na otimização da 
distribuição de produtos.            

 
 
 
 

CURSOS EXTRACURRICULARES 
 

• Bovespa Master ( Bovespa – agosto/2007 ) 
• Administração Financeira (SENAC Itaquera - abril a junho/ 2007) 
• Cursando Inglês desde maio 2006 (prof. particular) 
• Fórmulas Complexas no Excel (SENAC Tatuapé – dezembro/2005) 
• Matemática Financeira HP 12c (SENAC Tatuapé – novembro/2005) 
• Excel Avançado e Access (Microlins – maio a junho/ 2005) 
• Inglês (03 semestres - Wizard 2001) 
• Desenvolvimento Gerencial (junho/2001) 
• Word; Power Point 
• Noções VBA (Visual Basic for Applications) 
• Cursos na área de qualidade : 5S e Kanban 
 
Palestra:  Inovação  – Dra. Débora Figueiredo ( Diretora de Marketing da Taiff )  30/10/2007. 
 
 
     

ATIVIDADES SOCIAIS 
 
Trabalhei com voluntário durante 05 anos em uma casa de assistência social. 
Ocupei o cargo de diretor de divulgação e eventos. 
Era responsável pela elaboração do calendário de atividades anuais da instituição, arrecadação de 
verbas e divulgação dos eventos em outras casas de assistência. 
Coordenava um grupo de aproximadamente 25 jovens. 
Promovi eventos em conjunto com outras entidades sociais que reuniam em torno de 600 pessoas. 
Executava essas atividades aos sábado e domingos. 
Nome da Instituição: Núcleo Espírita de Assistência Social Casa da Esperança. 
Rua: Freguesia de São Romão, 16 – Itaim Paulista. 


