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RESUMO 

 

Obter sucesso com o empreendedorismo na atualidade está cada vez mais difícil. 
Vive-se em um mundo em constantes mudanças e extremamente competitivo. Para 
inovação, em épocas de crise, despontou a possibilidade da criação de pequenas 
lojas virtuais, por mulheres, no ramo de vestuário. Destaca-se também a forma 
discriminatória que a mulher é sujeita no mundo empresarial, a dificuldade em 
aceder as oportunidades e o próprio tratamento pela parte de alguns, constitui uma 
barreira ao empreendedorismo feminino. O plano de negócio é uma ferramenta 
importante para uma candidata a empreendedora de forma que, ao elaborar seu 
plano de ação de maneira clara e organizada, é possível analisar a viabilidade de 
abertura do novo negócio. Assim, o objetivo geral deste trabalho consagra-se em 
identificar a viabilidade de criação de uma empresa. Com relação à inovação, o 
presente estudo de caso, envolve uma microempresa, do ramo de vestuário 
feminino, que atuará de forma virtual. Para isso, realizou-se um estudo de mercado 
local e uma entrevista estruturada com uma empreendedora de forma a colaborar 
com o plano de negócios, na busca de novas oportunidades. O destaque para loja 
virtual, é que os clientes visualizam os produtos por meio de redes sociais, e a 
mercadoria é levada até ele, para que possa experimentar e decidir se irá finalizar a 
compra. Dessa forma, empresárias com seus pequenos negócios, não precisam ter 
um espaço físico para deixarem suas mercadorias expostas. Na realização deste 
estudo aponta-se como se apresenta a nova empresa frente ao mercado 
(fornecedores, clientes e concorrentes), organização do negócio, plano de 
marketing, plano financeiro, plano de logística e, por fim, a viabilidade. O plano de 
negócio apresenta as conclusões realizadas por meio da análise dos resultados, 
onde foi possível verificar a viabilidade de abertura do novo empreendimento.  
 

Palavras-chave: plano de negócio; empreendedorismo feminino; comércio de 
roupas on-line. 



 

 
 

ABSTRAT 

 

Achieving success with entrepreneurship today is increasingly difficult. We live in a 
world that is constantly changing and extremely competitive. For innovation, in times 
of crisis, the possibility of creating small virtual stores by women in the clothing sector 
emerged. The discriminatory against women are subjected to in the business world, 
the difficulty in accessing opportunities and the very treatment by some, constitutes a 
barrier to female entrepreneurship. The business plan is an important tool for a 
candidate entrepreneur so that, by preparing your action plan in a clear and 
organized way, it is possible to analyze the feasibility a new business. Thus, the 
general objective of this work is to identify the feasibility of creating a company. 
Regarding innovation, the present case study involves a micro-enterprise, in the 
women's clothing sector, which will act virtually. For this, a study of the market and 
an interview with an entrepreneur to collaborate with the business plan, in the search 
for new opportunities. The highlight for the virtual store is that customers view the 
products through social networks, and the merchandise is taken to them, so they can 
try and decide if they will complete the purchase. Thus, businesswomen with their 
small businesses do not need to have a physical space to leave their goods on 
display. In this study it has been mentioned as presents the new company before the 
market (suppliers, customers, and competitors), business organization, marketing 
plan, financial plan, logistics plan and, ultimately, the viability. The business plan 
presents the conclusions made by the analysis of the results, where it was possible 
to verify the feasibility of opening new venture. 
 

Keywords: business plan; female entrepreneurship; trade clothing online. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Obter sucesso com o empreendedorismo na quase totalidade das vezes é 

uma tarefa árdua devido às mudanças e à competição no mercado. Um 

empreendedor de destaque se diferencia dos demais concorrentes, devido a 

qualidades, como a persistência e inovação, para destacar-se em relação a eles. 

Cabe ao empreendedor a busca pelo diferencial, conhecendo pontos positivos e 

negativos, possibilitando auxílio na diminuição de riscos e fracasso. 

Muitas empresas precisam estar se reinventando, para continuar atuando no 

mercado de forma competitiva. Para inovação, em épocas de crise, como no 

contexto da pandemia vigente, sendo um dos impulsionadores para necessidade de 

comercializar, despontou a possibilidade da criação de pequenas lojas virtuais, por 

mulheres, no ramo de vestuário.  

Dessa forma, as empresárias com seus pequenos negócios, não precisam ter 

um espaço físico para deixarem suas mercadorias expostas. Por ser uma loja virtual, 

os clientes visualizam os produtos por meio de redes sociais, e a mercadoria é 

levada até eles, para que possam experimentar e decidir se irá finalizar a compra. 

Este trabalho, dentro da área da administração, envolve a busca por novas 

oportunidades, com a intenção de que seja um estudo prático, auxiliando 

efetivamente uma empreendedora. Previamente, foi apontado que a proponente 

teria experiência e contatos na área de vestuário feminino, trabalhando até o 

momento de forma informal na região, através do sistema porta-a-porta, o que 

direcionou e delimitou o ramo de atuação para elaboração do plano de negócios.  

Neste âmbito, como ferramenta consagrada que é a elaboração de um Plano 

de Negócios, destaca-se sua importância para o sucesso do empreendimento. 

Segundo Brandão (2013) a definição de “Plano de Negócio” está atrelada às ações 

que buscam a implementação de uma ideia, visando planejamento e organização. 

Acrescenta ainda, a sua importância na definição dos principais pontos de um novo 

negócio, bem como na verificação de sua viabilidade. 

 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
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Assim, apresenta-se o problema de pesquisa, como elaborar um plano de 

negócios para auxiliar na viabilidade e probabilidade de sucesso na implantação de 

uma empresa de roupas femininas virtual? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Neste item delimitam-se os objetivos do trabalho de conclusão. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consagra-se em elaborar um plano de 

negócios para uma empresa de roupas femininas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos são apresentados: desenvolver um plano no setor 

financeiro e estudar a viabilidade do empreendimento; desenvolver um plano de 

marketing; e desenvolver um plano operacional e logístico. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Destacadas as principais motivações e características das mulheres 

empreendedoras, torna-se importante compreender que tipo de obstáculos se coloca 

no processo empreendedor feminino. Muitas vezes o que se pensa ser um fator 

motivacional para a criação de um negócio, pode tornar-se um obstáculo. A forma 

discriminatória que a mulher é sujeita no mundo empresarial, a dificuldade em 

aceder aos créditos e o próprio tratamento por parte de alguns, constitui uma 

barreira ao Empreendedorismo Feminino.  

No caso específico, o trabalho envolve a busca por novas oportunidades 

auxiliando uma empreendedora, especialmente em meio à crise agravada pela 

pandemia, onde todas as lojas físicas permaneceram com restrições durante longos 

períodos, diminuindo suas receitas.  
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A ideia da criação de uma empresa permite ao estudante de administração 

esta análise, ao passo que o empreendedorismo feminino cresce, porém, poucos 

estudos estão relacionados. O aporte de profissionais da área de administração é 

imprescindível para consagração de pequenas empresas. 

Destaca-se que o setor de vestiário, além de suprir as necessidades básicas 

das pessoas, apresenta atributos intrínsecos, como simples necessidade de vestir-

se até a satisfação em consumir. Vale ressaltar a importância do empreendimento 

para o comércio, para a sociedade em geral, e para o desenvolvimento local e 

regional. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção abordará conceitos, teorias e estudo sobre as principais partes de 

um plano de negócios, sobre o empreendedorismo feminino e comércio eletrônico, 

adentrando em algumas características que rodeiam este tema. 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Nas últimas décadas, diversas alterações nos cenários mundiais provocaram 

profundas mudanças nos processos de reestruturação produtiva e gerencial em 

praticamente todos os setores da atividade humana. Para Chiavenato (2000, p.44) 

“as organizações consistem na coordenação de diversas atividades de contribuintes 

individuais com intuito de efetuar transações planejadas com o ambiente”. 

De acordo com Christensen e Rocha (1995, p.291), o termo estratégia tem 

origem na teoria militar, e é muito utilizado para combate, especialmente nas etapas 

que podem auxiliar a atingir o propósito de uma guerra. Quando falamos de 

organizações, a estratégia corresponde à capacidade de trabalhar de forma contínua 

e sistematicamente, tendo sempre em mente a visão de um futuro promissor e a 

perpetuidade organizacional. Em uma visão geral sobre “estratégia”, seu objetivo 

principal diz respeito a ser capaz de se posicionar corretamente diante a situações 

principalmente quando se está à frente de incertezas e mudanças do ambiente. Um 

planejamento estratégico eficaz pode trazer muitos benefícios para qualquer tipo de 

negócio.  

No cenário atual pode-se destacar a existência de três tipos de organizações: 

as que fazem acontecer, as que apenas observam acontecer e as que se 

surpreendem com o que aconteceu. Desse modo, uma organização que pretende 

manter-se competitiva deve estar entre as organizações que fazem acontecer, pois 

no mundo globalizado não existe espaço para seguidores, mas sim para inovadores. 

Nesse contexto, pode-se evidenciar a importância de uma estratégia que oriente a 

empresa para que seja possível alcançar os seus objetivos, seja através da 

produção de bens ou do oferecimento de serviços (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

O planejamento estratégico é o processo usado para criar um plano de como 

atingir um objetivo ou conjunto de metas, sendo fundamental desenvolver uma visão 
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de médio e longo prazo, e assim organizar e preparar a empresa na busca do que 

foi planejada inicialmente. Ao mesmo tempo, permite se adequar durante a 

execução de uma forma coerente e assertiva (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

Já segundo Kotler (1992, p.63), “um planejamento estratégico pode ser 

definido como um processo gerencial que desenvolve e mantem uma adequação 

razoável entre os objetivos de uma empresa, seus recursos e as mudanças e 

oportunidades de um mercado”.  

Todavia faz-se necessário entender que um planejamento estratégico não é 

um plano de negócios. Um plano de negócios estuda a viabilidade e o potencial 

sucesso de uma empresa, além das vantagens competitivas no mercado, no curto 

prazo. Já um planejamento estratégico identifica as etapas que a empresa usará 

para atingir os seus objetivos, podendo se concentrar no negócio como um todo ou 

em áreas específicas, como marketing, logística, lançamento de produtos.  

O Planejamento Estratégico é o conjunto de mecanismos sistêmicos que 

utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir o estabelecimento de 

metas, o empreendimento de ações, a mobilização de recursos e a tomada de 

decisões, objetivando a consecução do sucesso. 

Dentro do planejamento estratégico, a ferramenta do plano de negócios que, 

segundo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2013), é um documento que descreve os objetivos de negócios por escrito e 

apresenta quais medidas devem ser tomadas para alcançá-los. Ele permite 

identificar e limitar erros, ainda no papel, sem enviá-los ao mercado, ou seja, esta 

ferramenta pode ser utilizada de maneira a reduzir riscos e incertezas. 

Para Gaj (2002, p.126) o planejamento estratégico do negócio de uma 

empresa deve em primeiro lugar se orientar pela estratégia coorporativa, que é 

normalmente baseada na missão e na visão da empresa, assim esses dois itens se 

tornam os indispensáveis para sua elaboração, entre outros itens importantes na 

elaboração de um plano de negócio. 

 

2.2  COMÉRCIO ELETRÔNICO  

  

 A tecnologia mudou a forma como algumas coisas acontecem no cotidiano e 

mudaram a forma como são criadas as empresas e soluções. A utilização intensa 
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das tecnologias de informação oportunizou a expansão do comércio eletrônico; 

assim, toda coordenação de fluxos de materiais e de serviços passa a ser realizada 

apoiada na tecnologia. Nessa perspectiva, o comércio eletrônico pode ser definido 

como a compra e venda de informações, produtos e serviços através da internet 

(ALBERTIN, 2000). 

 Segundo os dados do Suplemento de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, 

realizada pelo IBGE (2018), a presença da internet no total de lares brasileiros 

aumentou de 6,3% em 2004 para alcançar a marca de 57,8% em 2015, chegando a 

79,9% no novo estudo. 

 Em meio as diversas oportunidades de empreendimentos e a busca por 

outras fontes de renda, o e-commerce, ou loja virtual, tem se mostrado uma boa 

alternativa ao possibilitar a compra dos mais diversos produtos com facilidade e 

agilidade, especialmente no contexto da pandemia. Segundo relatório do 

Webshoppers, no último ano o Brasil registrou um faturamento de R$53,2 bilhões, 

um aumento de 12% quando comparado a 2017, e cerca de 56,5 milhões de 

brasileiros realizaram compras on-line no último ano. O setor de moda e acessórios 

é responsável por 13,6% do número total de compras realizadas on-line (CANTÃO; 

RÖDER, 2020). 

 Albertin (2000) analisa esse comércio caracterizando-o como onipresente, de 

fácil acesso à informação e com baixo custo de transação. Conclui que: 

 
Assim, os mercados eletrônicos promovem coordenação de 
atividades de negócio pelas formas de mecanismos de 
mercado, pela globalização de mercados, por abrir os 
mercados, pela oferta de acesso mais fácil e por substituir 
outros mecanismos de coordenação, como hierarquias. 
(ALBERTIN, 2000, p.54). 
 
 

 Esse mesmo autor destaca que este tipo de comércio irá afetar, de forma 

negativa e avassaladora, todos os negócios que decidirem por não fazer parte. 

Observa-se claramente a mudança no comportamento e padrões de consumo. 

Pode-se inferir que a evolução da comunicação beneficiou o relacionamento de 

empresas e consumidores. O resultado são relações de venda mais eficientes e a 

constante busca por excelência por parte da empresa para fidelizar esse cliente 
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cada vez mais criterioso e informado e, por consequência, manter-se no mercado 

(ALBERTIN, 2000). 

 O comércio virtual da mesma forma precisa oferecer preços vantajosos, 

promoções, bom atendimento, prazos de entrega satisfatórios e meios de 

pagamento confiáveis. Limeira (2006, p. 71) diz que a estratégia, nesse caso, é 

integrar as atividades de comercialização, logística e comunicação e otimizar ganhos 

de todos os instrumentos digitais.  

 Dentro deste contexto tecnológico, conforme Torres (2009), o marketing 

digital é o uso efetivo da internet como ferramenta de marketing, englobando todos 

os campos já existentes. A internet se tornou um ambiente que afeta o marketing da 

empresa de diversas formas, seja na comunicação corporativa seja na publicidade, e 

continuará afetando o marketing mesmo sem investir um centavo nele.  

 Ao contrário da mídia tradicional, na internet o controle é dado pelo 

consumidor, que realizam procura diretamente nos locais que discorrem sobre os 

produtos e serviços desejados, comparando com os concorrentes e buscando 

formas de se relacionar com a marca (TORRES, 2009, p.61). Portanto, a utilização 

de ferramentas de marketing se torna imprescindível para que se possa montar uma 

estratégia de comunicação on-line efetiva e assertiva (KENDZERSKI, 2009). 

 

2.3  PLANO DE NEGÓCIOS 

 

O plano de negócios é considerado uma ferramenta de orientação e consulta, 

usada para analisar a aplicabilidade da estratégia. Possibilita a comunicação de 

empresários e agentes externos, buscando em detalhes o perfil do empreendedor, 

qual é o produto, quantos são os clientes e características deste público-alvo, qual é 

o processo técnico de produção e vendas, qual é a estrutura de gerenciamento, 

fluxo de caixa, previsões financeiras de receita, despesas, custos e lucros 

(GONÇALVES, 2002). 

Assim, o plano pode ser elaborado por imensuráveis motivos, destacando-se, 

de acordo com Gonçalves (2002) e SEBRAE (2013), como uma ferramenta que 

reduz riscos, pois será analisada a viabilidade dos produtos em vários aspectos; e 

ainda, pode servir como uma ferramenta de reflexão para o empreendedor. 
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 Segundo Limeira (2006), o plano de negócio para uma loja de vendas on-line, 

elenca em sete pontos os principais desafios e estratégias que os varejistas 

encaram para seu negócio: atrair público-alvo; gerar confiança e fidelidade do 

cliente; atender as expectativas quanto a prazo de entrega, preço e qualidade do 

produto e dos serviços; coordenar rede de parceiros que colaboram na rede de 

relacionamento com clientes; gerenciamento de múltiplos relacionamentos, 

constantemente formando e dissolvendo conexões; infraestrutura flexível, robusta e 

planejada; por fim, a inovação que é a chave para manter-se no mercado. 

Alguns autores colocam que os planos contemplam estruturas mais ou menos 

fixas, porém Dornelas (2005) expõe que: 

 
Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de 
negócios, pois cada negócio tem particularidades e semelhanças, sendo 
impossível definir um modelo padrão de plano de negócios que seja 
universal e aplicado a qualquer negócio. Uma empresa de serviços é 
diferente de uma empresa que fabrica produtos ou bens de consumo, por 
exemplo. Mas, qualquer plano de negócios deve possuir um mínimo de 
seções as quais proporcionarão um entendimento completo do negócio 
(DORNELAS, 2005, p.100). 
 
 

Neste sentido, o autor defende um mínimo de seções para uma melhor 

compreensão do negócio, sendo: Apresentação da Empresa; Plano de Marketing; 

Plano de Recursos Humanos; Plano operacional e Plano financeiro. 

Assim, para o plano financeiro, sua função de análise é a viabilidade 

econômica de um empreendimento, apoiando o processo de tomada de decisão. É 

por meio dessa análise que se fazem as projeções de aplicação, captação de 

recursos e investimentos. Para Salim et al. (2005), a parte financeira é, para muitos 

empreendedores, a parte mais difícil do plano de negócios, pelo fato de refletir em 

números tudo o que foi escrito até o momento nas outras seções do plano: 

investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, gasto com pessoal, 

custos fixos e variáveis, preço de venda e, finalmente, a análise de rentabilidade do 

negócio. 

Um plano financeiro de longo prazo especifica as medidas financeiras 

planejadas da empresa e o impacto esperado por elas de dois a dez anos, enquanto 

o plano financeiro de curto prazo determina as medidas financeiras de até dois anos 

e os impactos esperados dessas medidas (GITMAN, 2004). 
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De acordo com SEBRAE (2013) no plano financeiro deve conter aspectos 

como investimento total e pré-operacional, estimativas sobre investimentos fixos, 

faturamento mensal, custo unitário de matéria prima, materiais diretos e 

terceirizações, custos de comercialização, mão de obra, depreciação, custos fixos 

operacionais mensais, capital de giro, apuração de custos dos materiais diretos e 

mercadorias vendidas, demonstrativo de resultados e indicadores de viabilidade. 

O sucesso financeiro geralmente depende das habilidades de marketing. A 

contabilidade, operações financeiras e outras funções dos negócios não terão 

sentido, a menos que haja demanda suficiente para os produtos e serviços da 

empresa, para dessa obter lucro. De acordo com Kotler (2006) o marketing está em 

toda parte. O bom marketing tem se tornado um elemento cada vez mais relevante 

para o sucesso empresarial, impactando na rotina, formal ou informalmente. 

O plano de marketing apresenta a forma que se pretende vender o 

produto/serviço ao consumidor, evidenciando o diferencial, ferramentas utilizadas 

para vender o produto/serviço, conquistar e manter clientes, além do composto de 

marketing tradicional dentro dos quatro P´s: Produto, Preço, Ponto e Promoção 

(BEVILAQUA, 2015).  

O produto, é a base de uma empresa, é a razão pela qual existe, pois é ele 

quem fará a empresa obter lucros. O segundo P, é o preço, que para Kotler (1992), 

significa a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obterem os produtos.  

Considerando a demanda, a concorrência, o produto em si e demais fatores, pode-

se definir um preço adequado e justo para o mercado. O terceiro P, a ser 

conceituado, é a praça, conhecida também como distribuição. Este P, envolve as 

atividades que a empresa realiza para que seu produto esteja disponível para seus 

consumidores. Já o último e quarto P, é chamado de promoção ou propaganda, e 

dentro dele, estão as atividades que a empresa realiza, para divulgar seus produtos 

e para fazer com que seus clientes queiram adquirir seus produtos.  

De acordo com SEBRAE (2013) dentro do plano de marketing, estão os 

aspectos relacionados a descrição de produtos e serviços, preço, estratégias 

promocionais, estrutura de comercialização e localização do negócio. Neste plano 

também, aborda-se o mercado, onde constam particularidades sobre o estudo dos 

clientes, concorrentes e fornecedores. 
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No atual mundo conectado, o conceito de composto de marketing tem 

evoluído para acomodar a participação do consumidor, o que leva Kotler (2006) a 

redefinir os quatro P’s para “4 C’s”: Cliente, Comunicação, Conveniência e Custo. 

Na opinião de Schultz; Tannenbaum; Lauterborn (1994, p. 14), a teoria dos 

“4P’s” foi válida para o seu tempo e cultura, mas a fórmula funcionou de cima para 

baixo na empresa, ela foi implementada pela cúpula e orientava mais para os 

produtos do que para os consumidores. Assim, nessa nova abordagem, foi 

recomendado o uso de cliente ao invés do produto, do custo possível para o cliente, 

em substituição ao preço dele, a conveniência no lugar da praça, e substituindo a 

promoção pelo custo. 

Enquanto a estratégia tradicional do marketing se utiliza da segmentação de 

mercado e de uma relação verticalizada entre consumidor e empresa, onde há um 

maior distanciamento entre empresa e consumidor, o marketing digital se utiliza de 

uma estratégia horizontalizada, pois os consumidores estão conectados uns aos 

outros em um entrelaçamento horizontal de comunidades e, que através da internet, 

mantém uma relação mais estreita com as empresas (BARRETO, 2018). 

Assim, aponta-se o marketing 4.0 que não procura substituir o marketing 

tradicional pelo marketing digital, e sim juntá-los, coexistindo com a finalidade de 

melhor atender o público. Ele é uma abordagem que combina a interação entre o on-

line e o off-line. A sua essência é reconhecer a mudança de funções dessas duas 

táticas, o marketing tradicional e o digital, em favor de construir engajamento e 

conquistar a voz do cliente (BARRETO, 2018). Dentro dessa nova abordagem 

podem os quatro P´s serem engajados com mais 2 novos P´s, apresentação e 

pessoal. 

Para o plano operacional, Dornelas (2005) sugere que o empreendedor 

elabore um plano que caracterize essa seção como esclarecedora da estrutura da 

empresa, como são seus processos produtivos, seus recursos humanos e tecnologia 

necessária. Esse autor sugere que esta seção contempla também toda tecnologia 

necessária. De acordo com SEBRAE (2013) o plano operacional é composto por 

layout/arranjo físico do ambiente, capacidade comercial, produtiva e prestação de 

serviço, processos operacionais e necessidade de pessoal. 

Por fim, retoma-se que o plano irá ajudar a validar as ideias do 

empreendedor: Vale a pena abrir um negócio?  
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2.4 EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

Empreendedorismo para Hisrich e Peter (2009), é o processo de criar algo 

diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os 

riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as 

consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

O empreendedorismo e as ações empreendedoras surgem a partir do 

momento em que uma oportunidade lucrativa encontra um indivíduo empreendedor. 

Ações empreendedoras se dão pela criação de novos produtos/processos e/ou a 

entrada em novos mercados com objetivo de serem vendidos por um valor maior do 

que seu custo de produção (HISRICH; PETERS; SHEPERD, 2009). 

Já Schumpeter (1947 apud Chiavenato, 2000) amplia o conceito dizendo que 

“o empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica existente graças à 

introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação de novas formas de 

gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologias”, mostrando-

se a essência da inovação.  

A ideia de que empreendedores são indivíduos diferenciados, que já nascem 

com aptidão para estes desafios, é um erro. Dornelas (2005) afirma que é possível 

adquirir e desenvolver as características empreendedoras em qualquer indivíduo, 

desde que o mostre interesse e dedicação. 

Nas últimas décadas, os motivos para cativar despertar empreendedores 

podem ser fatores pessoais, porém, com as altas taxas de desemprego, local de 

trabalho instável, salário insuficiente para manter uma vida digna e outros motivos 

são fatores universais na procura por estabilidade financeira com negócios próprios.  

Nesta linha, a visão de Chér (2002) relata que a oferta de empregos será 

cada vez mais desproporcional à quantidade de postos demandados. E isso se 

reverterá na obrigação de dotar os brasileiros de um conjunto de habilidades que 

lhes possibilitará trabalhar por conta própria e com possibilidade de prosperar. 

Para Chiavenato (2000) o empreendedorismo além de tudo fornece 

empregos, introduz inovações e incentiva o crescimento econômico. Não abrange 

somente mercadorias ou serviço, mas fontes de energia que assumem riscos em 

uma economia em mudança, transformação e crescimento. Continuamente, milhares 

de empreendedores inauguram novos negócios por conta própria e agregam a 
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liderança dinâmica que conduz ao desenvolvimento econômico e ao progresso das 

nações. 

Segundo as palavras de Degen (2009, p. 14):  

 
Ser empreendedor não é só ganhar muito dinheiro, ser independente ou 
realizar algo. Ser empreendedor tem um custo que muitos não estão 
dispostos a pagar. É preciso esquecer, por exemplo, a semana de quarenta 
horas de trabalho, de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete, com 
uma hora de almoço. O empreendedor, mesmo muito bem-sucedido, 
geralmente trabalha de doze a dezesseis horas por dia, não raro sete dias 
por semana. Ele sabe o valor de seu tempo e procura utilizá-lo ao máximo 
trabalhando arduamente na consecução de sua realização. É evidente que 
alguém que investe tantas horas em trabalho sacrifica muitos aspectos de 
sua vida, principalmente o lazer e a família (DEGEN, 2009, p. 14). 

 

Já para Mello (2014) em sua publicação no Portal da Administração, é 

possível destacar vários aspectos relativos ao empreendedor sempre presentes, 

como iniciativa e paixão pelo negócio, utilização criativa dos recursos disponíveis, 

aceitação de riscos e possibilidade de fracassar. Empreender é identificar 

oportunidades e desenvolver meios de aproveitá-las, assumindo riscos e desafios. 

Desde 2011, o SEBRAE destaca as Características de Comportamento 

Empreendedor (CCEs) associadas ao desempenho de empreendedores bem-

sucedidos. Estes são agrupadas em três diferentes conjuntos que se diferenciam 

pela natureza dos resultados alcançados pela sua prática: fazer as coisas 

acontecerem (realização), enxergar resultados futuros e a forma adequada de 

alcançá-los (planejamento) e influenciar outras pessoas a seguir sua própria visão 

(poder) (DATASEBRAE, 2020). Estes itens são descriminados no Apêndice A de 

forma adaptada.  

No âmbito do empreendedorismo, destacando as características femininas, 

publicações científicas relacionadas mostram-se restritas. De acordo com Silveira 

(2008), na mesma proporção em que se expandem as atividades empreendedoras 

das mulheres, se eleva igualmente a produção científica. Apesar de ser notável este 

aumento, não se pode considerar grandes avanços científicos no setor. Martinho 

(2012) ressalta que grande parte das teorias e conclusões que existem refletem, na 

verdade, as motivações e características da maioria masculina. 

Nesta mesma pesquisa, o autor destaca que a autoconfiança necessária para 

iniciar um negócio apresenta-se com valores muito baixos comparativamente com os 

homens. Evidencia-se ainda que a principal motivação para empreender é o fato de 
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não terem alternativas melhores de trabalho. No caso de as mulheres desistirem dos 

seus negócios são apresentados motivos como a de não liquidez do mesmo e por 

razões pessoais, seguindo-se os problemas de financiamento (MARTINHO, 2012). 

É destacado que as mulheres entendem o mercado melhor que os homens, 

são mais estáveis, mais preparadas, progridem mais lentamente, planejam melhor e 

acreditam que não só os homens têm as habilidades necessárias para carreiras 

bem-sucedidas e maior integração entre atividades pessoais e profissionais (GEM, 

2010). 

Em uma retrospectiva dos últimos vinte anos, pode-se acompanhar a 

evolução por exemplo, dos anos de 2002 a 2010, onde a proporção de mulheres em 

relação aos homens, que iniciou um empreendimento foi consideravelmente maior 

ao dos homens, de acordo com a revista GEM, no ano de 2010, demonstrado na 

figura abaixo. 

 

Figura 1 - Classificação dos empreendedores iniciais - Brasil  Empreendedores Iniciais – Brasil 

Gênero Proporção (%) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002-2010 

Masculino 57,6 53,2 56,6 50,0 56,2 47,6 52,7 47,0 50,7 52,4 

Feminino 42,4 46,8 43,4 50,0 43,8 52,4 47,3 53,0 49,3 47,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

            Fonte: GEM (2010) 

 

Em 2009, 53% das pessoas que abriram empresas no Brasil nos dois anos 

anteriores eram mulheres, dados semelhantes aos de 2007, quando havia mais 

mulheres empreendedoras do que homens. Além disso, de acordo com o mesmo 

relatório, 2009 foi o primeiro ano em que as mulheres tiveram maior chance de 

iniciar um negócio do que os homens nas mesmas condições (GEM, 2010).  

Esta mesma perspectiva de mudança por distribuição de gênero é 

acompanhada nos registros de MEI (Microempreendedor individual), de 2010 a 

2016, conforme representado na figura 2 apresentada na sequência. 

No mesmo relatório é apresentado que são 539.956 de MEIs registradas por 

mulheres com comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (SEBRAE, 

2017). 
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Figura 2 - Distribuição de MEI por gênero 

 

 

   Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Em pesquisa recente, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018) afirma 

que já são 24 milhões de empreendedoras no Brasil, que representa 46% do total de 

empreendedores.   

De acordo com a GEM (2018), em 2017, do total de 54 países, a proporção 

de mulheres brasileira foi a 3ª maior, ao lado de países como a Tailândia e a Arábia 

Saudita. 

Estudo realizado pela GEM (2018) indica que o Rio Grande do Sul passou de 

1,9 milhão de empreendedores em 2016, para 2,4 milhões em 2018. Já Paes et al. 

(2019) indicam que os indivíduos do sexo masculino têm maior probabilidade de se 

tornarem empreendedores (11,26%) em relação ao sexo feminino no estado. 

Aspectos como a busca de flexibilidade de horário para conciliar trabalho e 

família, busca por independência e autonomia, busca por reconhecimento e 

valorização foram identificados como motivadores da criação de empresas por 

mulheres (GREENE et al., 2003 apud FABRÍCIO; MACHADO, 2012). Além destes, 

outros fatores como a realização pessoal, visão de oportunidade de mercado, bem 

como a insatisfação no trabalho anterior e a busca por segurança incentivaram a 

abertura de empresas por mulheres (MACHADO et al., 2003).  

Outras informações importantes nas análises apresentadas pelo 

Sebrae (2017) mostram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm 

um nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. Entretanto, elas continuam 

ganhando 22% menos que os empresários, uma situação que vem se repetindo 

desde 2015, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o 

valor de R$ 1.831,00 no ano de 2018. A desvantagem para as empresárias também 

é significativa no acesso ao crédito, com valor médio de empréstimos de 

https://datasebrae.com.br/painel-empreendedorismo-feminino/
https://datasebrae.com.br/painel-empreendedorismo-feminino/
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aproximadamente R$ 13 mil a menos que a média liberada aos homens. Quanto ao 

local de funcionamento do negócio, 55,4% das MEI estão sediadas em casa. 

Entre as dificuldades que estão associadas à criação negócios por mulheres 

encontra-se a de conciliação entre trabalho e família (VÁZQUEZ-CARRASCO et al., 

2012 apud FABRÍCIO; MACHADO, 2012). Mulheres com filhos enfrentam 

dificuldades para criar empresas, pois quando ocorrem conflitos, a alternativa mais 

comum é reduzir a carga horária dedicada ao trabalho, porém, de acordo com o 

resultado da pesquisa a maioria tinha filhos e para 32% os filhos eram crianças 

(SHELTON, 2006 apud FABRÍCIO; MACHADO, 2012). 

Com relação às tecnologias, 26% das MEIs de empreendedores tem página 

na internet e 40% no Facebook; 50% das empreendedoras fazem sua gestão 

financeira em um caderno do que nas opções eletrônicas; podendo-se destacar 

como uma das fragilidades da temática; outras fragilidades apresentadas pelas 

mulheres são o marketing, a qualificação e a falta de planejamento. Outra 

informação interessante é que as características que as mulheres consideram 

essenciais para ser uma empreendedora de sucesso são sua determinação e 

persistência seguida pela coragem (SEBRAE, 2017). 
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3  METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os principais procedimentos 

metodológicos adotados neste trabalho que consiste em um trabalho de conclusão 

de curso (TCC), realizado pela aluna do sétimo semestre do curso bacharelado em 

Administração Rural e Agroindustrial, ofertado pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, unidade em Tapes, no ano de dois mil e vinte. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O trabalho seguirá a classificação das pesquisas quanto à natureza, à forma 

de abordagem do problema ou métodos, aos níveis ou objetivos, e por fim, segundo 

os procedimentos técnicos.  

Assim, quanto à natureza, optou-se por uma pesquisa aplicada que se 

caracteriza por gerar conhecimento para aplicação prática, e centrada em um 

problema (ZAMBERLAN et al., 2014) neste caso referente a elaboração de um 

Plano de Negócio para abertura de uma loja, com propósito de avaliar sua 

viabilidade. É importante salientar que esse tipo de pesquisa aplicada tem um 

referencial teórico como base para analisar o que será estudado, ou seja, o 

referencial é inerente a este trabalho.  

No que se refere aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois 

procura-se conhecer a realidade estudada, suas características e seus problemas 

(ZAMBERLAN et al., 2014) e assim descrevê-los, não tendo o compromisso de 

explicá-los. Neste caso, a viabilidade do empreendimento através de informações 

dos munícipes de Tapes/RS.  

Quanto aos métodos para abordagem do problema será considerado 

qualitativo, pois serão consideradas opiniões e informações pela coleta de dados 

oriunda do questionamento (BEVILAQUA, 2015). Para se aprofundar de maneira 

ampla e detalhada no conhecimento dessa realidade, será efetuada a coleta de 

dados através da realização de entrevistas não estruturadas com a administradora.  

O presente estudo se define como um estudo de caso único, que de acordo 

com YIN (2001), é caracterizado por um estudo aprofundado e detalhado dos fatos 
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da investigação, o que permite uma descrição ampla e detalhada atingindo um 

conhecimento da realidade e fenômenos desta pesquisa.  

 

3.2  SUJEITOS DA PESQUISA E UNIVERSO AMOSTRAL 

 

O presente estudo de caso, envolve uma microempresa, do ramo de vestuário 

feminino. A loja funcionará de forma on-line, e seu estoque estará localizado na 

cidade de Tapes, no Rio Grande do Sul que, segundo o IBGE [2010], teria uma 

população de 17.363 habitantes estimados para o ano de 2021, onde apenas 2.340 

destes habitantes trabalham formalmente. 

Entre os munícipes, o tipo de amostragem definido por conveniência, que 

trata de amostra não-probabilística que consiste em selecionar uma parcela da 

população que seja mais acessível. Esta, será composta por mulheres de dezoito 

até setenta e cinco anos, que residem na cidade de Tapes. 

Previamente, sabe-se que a microempresária tem experiência e contatos na 

área de vestuário feminino, tendo trabalhado três anos em uma loja da cidade, do 

setor de vestuário com um público de classe média alta. Ainda trabalhou dois anos 

vendendo roupa de porta em porta para uma loja no município de Sertão Santana, 

situado na mesma região. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Expõe-se como os dados necessários serão obtidos. Condizente à pesquisa 

bibliográfica, serão pesquisados registros, portais (sites/fontes eletrônicas), livros e 

informes sobre o mercado, empreendimentos e planos de negócio similares. 

Para o plano de negócios coleta-se dados a partir de uma entrevista 

semiestruturada, que de acordo com Oliveira (2011) podem ser definidas como uma 

lista de informações que se deseja obter do entrevistado, de maneira ordena. A 

entrevista com a empreendedora aborda desde valores a serem analisados, até 

experiências e perspectivas (Apêndice A). 

Realiza-se uma análise, dentre os possíveis clientes da empresa para 

descobrir qual será o público-alvo. O questionário de múltipla escolha (Apêndice B), 

elaborado na plataforma Google Forms, inclui perguntas comportamentais e 



26 

 

 
 

preferenciais. A aplicação se dará por meio das redes sociais, onde múltiplas 

pessoas terão acesso, mas apenas os dados selecionados para amostra serão 

utilizados. Inicialmente será realizado um pré-teste com três pessoas; a revisão do 

instrumento; e o delineamento do questionário final. Outras informações econômicas 

importantes do município são resgatadas por dados secundários no site do IBGE. 

A fase seguinte da pesquisa, após a coleta de dados, analisa-se e 

interpretam-se os dados. De acordo com Gil (2010) esse processo envolve a 

codificação das respostas. Por fim, utilizam-se técnicas de análise de conteúdo e 

cálculos financeiros, com a finalidade resumir a viabilidade ou não do 

empreendimento. 
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4  PLANO DE NEGÓCIOS 

 

Descreve-se na sequência a proposta para operacionalização do negócio, 

estruturado conforme a pesquisa realizada em fontes de dados secundários, 

entrevista com a empreendedora proponente e questionários aplicados conforme 

descrito anteriormente na metodologia e apresentados nos anexos. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

A empresa será uma loja de roupas femininas com a intenção de aproximar o 

mundo da moda, do cliente. A principal atividade será a comercialização de roupas e 

como atividade secundária a venda de lingeries e acessórios. A empresa se 

caracteriza como uma loja multimarcas. Terá como público-alvo mulheres de 18 a 65 

anos, das classes sociais C, D e E da cidade de Tapes e região. 

Sabe-se que dentro deste público, existem consumidores que provavelmente 

procuram o menor preço, sem a preocupação específica com a qualidade; 

outrossim, há aqueles que equiparam qualidade e preço, portanto uma ótima relação 

custo-benefício. Entre os consumidores, geralmente quem mais gasta com moda 

são jovens de 18 a 25 anos, que compraram diversos itens de forma aleatória, 

fazendo uma coleção de itens variados. 

A empresa será gerida por uma empreendedora individual, que irá se dedicar 

em tempo integral para as atividades da empresa. Será uma empresa virtual de 

comércio varejista, sendo classificado como MEI, e optando pelo simples nacional. 

A razão social da empresa será Géssica Gianichini Rodrigues, e seu nome 

fantasia será Gé Gianichini Modas. A escolha do nome foi estrategicamente definida 

para reconhecimento da empresa na região sede, dado o reconhecimento do 

sobrenome.  

As características de comportamento da empreendedora são relevantes para 

o sucesso e conforme entrevista (Apêndice A), pode-se exaltar: no conjunto de 

realização, as características de comprometimento com seu negócio e empatia pela 

necessidade dos clientes; no item planejamento destaca a busca de informações e 

que está preocupada com a constante atualização; e por fim, no item sobre poder, 

mostra-se confiante na sua atuação enquanto empreendedora. 
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Para noção de planejamento estratégico da empresa, abordando-se o tripé 

missão, visão e valores, de forma a incentivar os conceitos que a empreendedora irá 

seguir. Gaj (2002, p.189) atribui essa metodologia, sobretudo à necessidade de 

declaração da empresa ser baseada em sua realidade, que expresse os verdadeiros 

sentimentos e intenções, pois declarações fantasiosas em nada contribuem, a não 

ser no fato de torná-la capaz de ser desmentida e até ridicularizada ao longo do 

tempo com as práticas diárias pelos consumidores.  

Com uma declaração concisa do propósito fundamental da organização, a 

finalidade de sua existência, o motivo pela qual foi criada, apresenta-se como 

missão: fazer com que as mulheres se sintam mais bonitas, pratiquem o amor-

próprio, se sintam bem consigo mesmas e com seu estado, aceitem e valorizem seu 

verdadeiro corpo, com preços acessíveis ao público-alvo. 

Já a visão, levando-se em conta que representa um estado futuro para o 

negócio, de forma prática e realista seja: ser reconhecida no seguimento de moda 

em Tapes e região, admirada e conceituada pela excelência no atendimento. 

Como valores propõe-se:  honestidade, ética, respeito, confiança, 

transparência, qualidade e modernidade. 

 

4.2 ANÁLISE DE AMBIENTE 

 

Inicialmente, para contemplar uma análise do macro ambiente, buscou-se 

fatores econômicos do município sede. Com tímido PIB de R$ 370.131.380, Tapes 

apresenta 271 microempresas relacionadas ao comércio, sendo que dentro deste, a 

participação do setor de vestuário não é discriminada. Receita média bruta das 

empresas optantes pelo Simples [2012–2015] é de R$ 116.478. E a renda per capita 

anual é de R$ 21.241 [2017] (DATABASE SEBRAE, 2020). 

A população feminina com idades entre 18 a 64 anos corresponde a 67,3% do 

total de 8.556 mulheres (DATABASE SEBRAE, 2020). 

Os domicílios urbanos por classe correspondem a 17% para classe C1, 28% 

para classe C2 e 39% para classes D/E. Já o potencial de consumo por classe de 

rendimento é de 50 milhões de reais para classe C1, 67 milhões de reais para classe 

C2 e 51 milhões de reais para classes D/E, onde 2,6% são correspondentes ao 
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potencial de consumo urbano por tipo de despesa para vestuário (DATABASE 

SEBRAE, 2020). 

A inflação do país em 2020 atingiu alta de 4,52%, a maior desde 2016 

(6,29%), segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

divulgado dia 12 de janeiro de 2021 pelo IBGE [2021], somadas às constantes crises 

políticas no país, oriundas de diversas divergências em relação à forma que está 

sendo conduzida a economia e a pandemia do Coronavírus neste momento, 

influenciam diretamente os negócios. 

Certamente esta questão reflete o crédito que, devido à inadimplência de 

40,03% no crédito de pessoa física e jurídica em 2019, a política de crédito do 

Banco Central do Brasil deve fazer um recuo para 6% para o cidadão e de 2% para 

as empresas em 2019, cuja inadimplência é confirmada pela crescente recusa na 

troca de cheques de muitos clientes (antecipação do recebimento dos valores pré-

datados). O número de pessoas com o nome sujo ou com dívidas em atraso 

alcançou 63 milhões em março segundo os dados da Serasa Experian também 

divulgados na mídia na mesma data. 

Com relação aos aspectos socioculturais do mercado de roupas, segundo site 

do e-commerce News, os entrevistados mostram-se favoráveis ao consumo de 

moda on-line: 70% afirmaram já ter comprado on-line; 20% nunca compraram, mas 

pretendem comprar. Apenas 7% declararam nunca ter comprado e não pretender 

comprar esse tipo de produto na web, enquanto 3% já adquiriram, mas não 

comprariam novamente. 

No ambiente interno, foram analisados pontos sobre marketing, 

organizacional, financeiro e pessoal. Sobre marketing, analisou-se quais medidas 

seriam necessárias para que a empresa fosse reconhecida, e para isso, foi 

estipulado, que toda a parte de divulgação da empresa, seria feita principalmente 

por meio de redes sociais, onde a partir de impulsionamentos, a empresa e suas 

mercadorias chegariam a mais pessoas.  

Na parte organizacional, a empresa utilizará um sistema gratuito onde será 

feito, vendas e controle de estoque no mesmo local. Este software será indicado 

abaixo, juntamente com suas especificações. Na área financeira, a empresária 

utiliza planilhas no Excel para realizar seus cálculos de percentuais, logo após 



30 

 

 
 

utilizará do mesmo sistema citado acima, para definir valor de venda de cada 

mercadoria.  

Dentro do ambiente operacional, encontram-se análises referentes a 

fornecedores, clientes e concorrentes. Após analisados os fornecedores, viu-se que 

todos eles ficam localizados na região metropolitana de Porto Alegre, no estado do 

Rio Grande do Sul. Esses fornecedores são pequenos atacados de roupas 

femininas, que seus preços variam de um atacado para o outro, com isso, notou-se 

que onde o custo é um pouco mais alto, a qualidade da peça é consideravelmente 

melhor em acabamentos e qualidade do tecido.  

As principais empresas concorrentes da Gé Gianichini Modas são lojas já 

estabelecida no ramo, aqui na cidade. Essas empresas vendem roupas do mesmo 

padrão, com um valor semelhante. Essas empresas, são: Magia da Mulher, Izibida 

Store, Chalé da Moda, Fabi Confecções e Única.  

Em relação aos clientes, grande parte deles, são clientes da empresária 

desde o trabalho informal, e acompanham-na ao longo de sua trajetória na área de 

vestuário. Por estarmos em uma cidade pequena e onde as pessoas têm medo do 

novo, a busca por novos clientes será difícil, mas não impossível.  

Dentro do aspecto pessoal, na parte de gestão, inicialmente a empresária 

trabalhará sozinha, e contará com o apoio da família, conforme destacado por ela. 

Ainda para o ambiente interno, na pesquisa com as consumidoras potenciais 

da loja realizada na região, foi possível analisar que 55,55% destas não sabe 

pontuar as marcas que usa; 66,6% fazem uso de roupas tamanho grande; 76,6% 

ainda só compra roupa em loja física; sendo que 46,6% revelam consumir pelo 

menos uma peça de vestuário todo mês; 46,6% dizem que gastam em torno de 70 

reais por peça, sendo a maioria blusas e acessórios. Os dados revelam um perfil de 

consumidor tradicional na região. 

 

4.3 PLANO DE MARKETING 

 

Neste item será descrita a estratégia de marketing e a análise do ambiente. A 

estratégia de marketing está dividida nos 4 P’s que são: produto, preço, praça 

(localização) e promoção e propaganda. 
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4.3.1 Produtos 

 

A empresa contará com todos os tipos de peças que compõem um look 

feminino. Seus principais produtos são, blusas, camisas, calças, jaquetas, leggings, 

saias, shorts, casacos e vestidos. Contará também com uma pequena linha de 

acessórios para complementar as peças, como, brincos, colares e pulseiras e 

lingeries.  

Para o item produto, destaca-se aqui a possibilidade como bens substitutos e 

complementares. Assim, uma bijuteria pode ser substituída por outra com 

características semelhantes (cor, brilho, acabamento, material, estilo, tamanho, 

comprimento), uma roupa por outra (que se diferencia pela cor, modelo, material, 

funcionalidade); complementares, como uma bijuteria pode incentivar a compra de 

outra (um anel que combina com uma pulseira) e uma roupa (a compra por outra 

que combine com a ocasião em que irá vesti-la). 

A estratégia de marketing utilizada nos produtos, será adequação dos 

mesmos as devidas estações do ano, fazendo com que fiquem organizados por 

estilo e sucessivamente por cores. Utilizar-se-á também a preferência em trazer 

peças que estão em alta, para ter uma melhor venda delas. 

Aqui, o foco é o produto chamado inovador ou novidade, que possuem seu 

ciclo de introdução para o crescimento, porque ele tem maior procura, vende mais, 

tem preço mais alto, os ganhos são maiores porque a concorrência ainda não tem 

essa mercadoria, o consumidor ainda não possui parâmetros de preços e ainda vai 

demorar para que esse comprador se depare com uma guerra de preços entre os 

concorrentes. 

Da maturidade para o declínio, a procura deste tipo de produto diminui, as 

vendas caem, naturalmente os preços também vão despencando, o lucro diminui e o 

produto passa a ser chamado de tradicional. 

O produto tradicional também é importantíssimo pois complementa a venda 

das novidades, contribuindo com o total geral das vendas da empresa. Portanto é 

necessário estar atento a qual estágio o produto se encontra para que ele sempre 

seja vendido e não sobre no estoque, pois acaba ocupando capital e espaço físico, 

itens tão necessários aos produtos novidades. 
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Como já citado, se trata de uma loja virtual, com isso a forma de os produtos 

chegarem até os clientes se dá por meio de contato direto nas páginas ou grupos de 

WhatsApp da empresa, onde o cliente visualiza as mercadorias disponíveis, e após 

essa visualização ele contata a empresária que levará as mercadorias até ele para 

que possa experimentar calmamente no conforto da sua casa, e posteriormente 

caso sirva e ele queira comprar, finalizarem a compra. 

A entrega do produto será utilizada como estratégia de marketing dando 

ênfase ao pacote padronizado, que caracterizam e diferenciam a loja. A indicação é 

de que o produto poderá ser entregue aos clientes de duas formas: a primeira, é 

uma compra comum, aonde a mercadoria vai em uma sacola de papel perfumada, 

na cor preta, com a logomarca (Figura 3) timbrada bem no centro, e com um cartão 

pendurado (Figura 4), com um cordão de sisal, dando destaque ao produto, com 

uma dedicatória feita a mão. 

 

Figura 3 – Logomarca da empresa 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 4 – Cartão para dedicátoria 

 
Fonte: Autora (2020) 
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A outra forma, será a opção de compra para presente. Neste caso, a 

mercadoria será posta em uma caixa de papelão de cor parda, com a logo 

adesivada no centro da caixa, forrada com um papel de seda perfumado, e será 

adicionado em um saquinho algumas balas, como um mimo e um pequeno cartão. 

 

4.3.2 Preço 

 

A estratégia de preço da empresa será ofertar valores semelhantes aos 

ofertados pelos concorrentes. Seu diferencial será o atendimento ao cliente. Por ser 

uma loja virtual, a atenção deve ser redobrada aos cuidados com os clientes, pois a 

distância entre o cliente e a empresa, será maior do que se ele estiver ali na loja 

física.  

A empresa escolheu como margem de lucro padrão a porcentagem de 120%. 

Dessa forma, em mercadorias que mostrarem pouca procura, essa margem será 

reduzida.  

A empresa contará com crediário próprio, onde poderá se parcelar em até 5 

vezes, de acordo com o valor da compra. Preço à parceladas no cartão de crédito: 

para compra mínima de 200 reais em produtos. Compras à vista, a empresa poderá 

disponibilizar um desconto de até 10%. No momento a empresa ainda não trabalha 

com máquinas de cartão, mas futuramente irá disponibilizar mais esta forma de 

pagamento para seus clientes. 

 

4.3.3 Praça 

 

Por se tratar de uma loja virtual, não necessita neste primeiro momento de um 

local físico de fácil acesso ao público para sua instalação. Ao analisar possíveis 

locais para a instalação da empresa, optou-se por utilizar uma peça, localizada nos 

fundos da casa da empresária, para redução de custos iniciais do negócio. Esta 

peça será utilizada para armazenar e organizar as mercadorias, para a realização de 

showrooms trimestrais e para a realização das fotos para postagens.  
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4.3.4 Promoção e Propaganda 

 

As ações de propaganda a serem realizadas pela empresa, ou seja, o 

marketing direto, será através da lista de clientes também é usado para o contato 

com o cliente por telefone, e-mail, Facebook, Instagram e Whatsapp. Esse cadastro 

contendo a lista de clientes também agrupa um histórico sobre perfil do cliente, 

região estabelecida, últimas compras, quantidade comprada, forma de pagamento, 

inadimplência. Toda semana terá uma peça ou um look com destaque promocional. 

Nas redes sociais, será postado foto das mercadorias disponíveis, com informações 

de tamanhos, cores e valor, de forma que todas as informações fiquem expostas aos 

clientes. Serão realizados showrooms a cada troca de estação, para apresentar as 

novas mercadorias.  

Indica-se que a empreendedora faça uso também do recurso de Chatbot no 

Facebook e Whatsapp da loja. Esta ferramenta é um programa de computador que 

tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas, de forma a retornar 

de maneira rápida o primeiro contato com clientes.  

Há item interessante no marketing digital que contribui diretamente para com 

a procura e o incremento significativo das vendas de moda na atualidade são as 

publicações das blogueiras e youtubers. Esses vídeos trazem as inovações às 

consumidoras ávidas por conhecer novos produtos que representem mais benefícios 

e menores custos nas compras da empresa. Portanto esse é um importante item a 

ser observado todos os dias pela empreendedora para trazer inovações que acabam 

se transformando rapidamente em ótimas vendas nesse mercado tão dinâmico. 

Porém não deve ser esquecido que ouvir o consumidor que pede determinada 

mercadoria também pode ser uma novidade desconhecida. 

 

4.4 PLANO OPERACIONAL E LOGÍSTICO 

 

A empresa usará um sistema que irá registrar compras, cadastrar clientes e 

fornecedores, controlar estoque, crediário e fará o faturamento diário e mensal. O 

controle de estoques será feito automaticamente, pois a cada venda realizada, ele já 

baixa automaticamente no estoque. A empresa optará pela emissão de etiquetas 

com códigos de barras, para facilitar o controle das mercadorias. Dessa forma, toda 
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vez que a empresa receber novas mercadorias elas devem ser cadastradas no 

sistema. 

O sistema operacional indicado Marketup, é uma startup inovadora que 

acredita no impacto que os pequenos e microempreendedores causam no 

desenvolvimento econômico do país. O sistema surgiu para facilitar a rotina dos 

microempreendedores, com um sistema de gestão e vendas gratuito, de maneira a 

realizar-se todo o gerenciamento dos processos do negócio de forma prática e 

rápida.  

Esta empresa já está a quatro anos no mercado brasileiro, sendo uma 

plataforma com mais de cem mil empreendedores cadastrados. Ela tem uma rede de 

consultores credenciados a marca que trabalham de forma independente ensinando 

aos empresários como utilizar a ferramenta da melhor forma (MARKETUP, 2021). 

De posse desta ferramenta, é indicado para empreendedor realizar relatório 

de vendas mensais, analisando diversas informações disponíveis de forma 

automatizada. 

O horário de atendimento da loja é das 10h às 20h, todos os dias da semana. 

Por se tratar de uma loja virtual, definiu-se um horário de disponibilidade para 

atendimento em tempo real dos clientes.  

A logística para aquisição do estoque de mercadorias, será realizada com 

empresas situadas na cidade de Porto Alegre e região metropolitana, acordados 

com uma empresa terceirizada, responsável por fretes, três vezes por semana, 

gerando um custo mensal fixo. A logística de entrega dos produtos vendidos deverá 

ser realizada inicialmente pela empresária com veículo próprio. Ocasionalmente, a 

negociação se dá através, do preço e a forma de pagamento que variam conforme a 

quantidade comprada. 

Delimita-se aqui que o estoque será composto inicialmente por 70% de itens 

de vestuário e 30% por acessórios. 

O enfoque maior para vendas será realizado pelo aplicativo multiplataforma 

WhatsApp, através de mensagens instantâneas, chamadas de voz, com imagens e 

vídeos de divulgação.  

Neste primeiro momento, a empresa não contará com nenhum funcionário 

remunerado. 
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4.5  PLANO FINANCEIRO 

 

O Plano financeiro é um aspecto importante do estudo de viabilidade do plano 

de negócios. Com ele, pode-se estimar os recursos necessários para abrir uma nova 

loja e avaliar alguns indicadores financeiros (como lucratividade, rentabilidade, 

retorno do investimento, ponto de equilíbrio). 

Desta forma, o plano financeiro trará: projeção do capital necessário para 

abertura da empresa, estimativa de resultado mensal da empresa, lucratividade, 

rentabilidade, prazo de retorno do investimento e por último o ponto de equilíbrio. 

 A projeção inicial, tem como foco levantar os possíveis gastos com a abertura 

da empresa. Dessa forma, são listados no Quadro 1, as possíveis despesas pré-

operacionais necessários para o funcionamento da empresa. 

 

Quadro 1 - Projeção do capital necessário para abertura da empresa 

 Descrição Valor 

1 Instalação da Loja R$160,00 

2 Moveis e Utensílios R$2.308,00 

3 Mercadorias R$1.305,00 

4 Despesas Gerais R$120,00 

 Total R$3.893,00 
Fonte: Autora (2021) 

 

Com isso, visualizou-se a necessidade dos seguintes itens: Para a instalação 

da loja, estão incluídos a abertura do MEI e os gastos investidos na publicidade 

divulgando a abertura da loja. Na sessão de moveis e utensílios, calculou-se gastos 

com prateleiras, balcão e caixa, provadores e manequins. Nas despesas gerais, 

estão incluídos gastos com embalagens e materiais de escritório, para este primeiro 

momento.  

A estimativa mensal, representada pelo Quadro 2, apresenta as projeções 

das despesas fixas administrativas e de venda, assim tais despesas podem ser 

acompanhadas no referido quadro. 

As despesas acima citadas, são parte das despesas administrativas da 

empresa. O pró-labore, foi definido a partir do salário anterior da funcionária. Os 

materiais de expedientes, são papeis, canetas, fitas, clipes e grampos. Na 

conservação do imóvel, foi destinado um valor para reparos em pintura e trocas de 
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lâmpada. No último item, que são as despesas administrativas, estão inclusos 

gastos com água, luz, telefonia e internet.   

 

Quadro 2 - Estimativa do resultado mensal 

 Descrição Valor 

1 Pró-labore R$1.200,00 

2 Materiais de Expediente R$200,00 

3 Conservação do Imóvel R$250,00 

4 Despesas Administrativas R$600,00 

5 Aluguel do Imóvel R$1.500,00 

 Total R$3.750,00 
Fonte: Autora (2021) 

  

 No Quadro 3, estão discriminados os gastos com vendas. Gastos esses que 

serão destinados a propaganda e embalagens, que são o que impulsionam as 

vendas. Nos gastos com embalagens, estão sacolas, papel seda, caixinhas e laços. 

 

Quadro 3 – Gastos com vendas 

 Descrição Valor 

1 Propaganda R$200,00 

2 Embalagens R$500,00 

 Total R$700,00 
Fonte: Autora (2021) 

  

 Projetou-se um volume de vendas de 300 peças por mês. Ressalta-se aqui 

que essa projeção, foi realizada, a partir dos dados de uma venda inicial que a 

empresária teve. Fazendo a soma das despesas administrativas com as despesas 

de vendas, obteve-se um total de R$3.450, que se dividiu pelas 300 unidades de 

vendas no mês, e chegou-se ao total de R$11,50, que será definido como o custo 

fixo unitário (CFU).  

 Calculando o custo unitário das peças, chegou-se a um valor médio de 

R$41,00 por peça, que será definido como o custo direto unitário (CDU). 

 Desta forma, o custo unitário das mercadorias, é composto pelo CDU + CFU, 

chegando ao custo total unitário (CTU). 

 

CDU + CFU = CTU 

R$41,00 + + R$11,50 = R$52,50 
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 Após chegar neste valor, precisou-se definir o Preço de Venda Unitário (PVU), 

e para isso é necessário definir os custos de comercialização e a margem de lucro 

estabelecida pela empresa.  

 A margem de lucro estabelecida pela empresa, foi de 40%. Com isso o preço 

de venda será composto por:  

PVU = Custo Unitário do produto ÷ (1 – [Custo de comercialização + margem de 

lucro]) 

PVU = 52,50 /[1- ( 40%)]  

PVU = R$87,50 

 

Resumindo-se as informações, estas são apresentadas no quadro 4: 

 

Quadro 4 – Demonstrativo dos preços de custo e venda 

Descrição 
Qtd 

Mensal 
Preço de 

Venda 
CDU Receita Mensal CDM 

Mercadorias 300 R$87,50 R$52,50 R$26.259,00 R$15.750,00 
Fonte: Autora (2021) 

 

A seguir foi exposto o demonstrativo do resultado:  

 

Quadro 5 – Demonstrativo do resultado mensal do negócio 

Resultado Mensal do Negócio 

Item Descrição Valor 

1 Receita Bruta de Vendas R$26.250,00 

2 Impostos sobre Vendas (5%) -R$1.312,50 

3 Receita Liquida de Vendas R$24.937,50 

4 Custo de Mercadoria Vendida -R$15.750,00 

5 Lucro Bruto R$9.187,50 

6 Despesas Operacionais  

6.1 Administrativas -R$2.750,00 

6.2 Vendas -R$700,00 

7 Lucro Operacional (Lucro Líquido) R$5.737,50 
Fonte: Autora (2021) 

 

 Diante das projeções expostas acima, o empreendimento pretende ter um 

lucro médio de R$5.000,00 ao mês.  

Lucratividade = (lucro líquido / Receita total) x 100. 

Lucratividade = (5.737,50 / 26.250) x 100 
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Lucratividade = 21,85 

 Baseado neste índice, pode-se afirmar que para cada R$100 em vendas, a 

empresa está tendo R$21,85 em lucro. 

Rentabilidade = (Lucro Líquido / Investimento Inicial) x 100 

Rentabilidade = (5.737,50 / 3.893,00) x 100 

Rentabilidade = 147,37% 

 Fundamentado nos números apresentados acima, pode-se afirmar que o 

valor investido no empreendimento está tendo um retorno em forma de lucro, de 

147,37%  

Prazo de Retorno do Investimento (Payback) 

Payback = Investimento Total / Lucro Líquido 

Payback = 3.893,00 / 5.737,50 

Payback = 0,68 ~= = 1 mês 

 Apresenta-se arredondamento no resultado acima. 

 De acordo com os dados acima, é visto que a empresária de início não 

conseguirá ter o retorno esperado, na margem dos 40%, no qual teria sido 

estipulado. Por ter diversos gastos no início, sua margem de lucro ficou em 21%, o 

que significa que a cada R$100 em vendas, R$21,85 são lucro. 

 Dessa forma, conforme os cálculos apresentados para busca do equilíbrio, a 

empresa proposta mostra-se viável.  
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5  CONCLUSÕES 

 

 A criação de empresas é um processo complexo. Como ferramenta para 

auxiliar a empreendedora no momento de criar seu próprio negócio, uma das mais 

completas e eficientes é o plano de negócios. 

 A elaboração de um plano de negócio envolve um processo de aprendizagem 

e autoconhecimento e permite ainda ao empreendedor situar-se no seu ambiente de 

negócios, sendo fundamental observar as características empreendedoras do 

solicitante para potencial sucesso, sendo de responsabilidade do administrador 

apresentar de forma simples as informações para busca da viabilidade. 

O planejamento estratégico, inclusive para um empreendimento MEI, 

identifica as etapas que a empresa deve seguir para atingir seus objetivos. Este 

deve servir também como estímulo diário para empreendedora, como uma missão 

definida, metas e objetivos claros para trabalhar, e estará motivada para fazer seu 

trabalho. 

A pesquisa sobre empreendedorismo feminino deve continuar ao longo do 

próximo ano para contribuir com pesquisas na área, pois conforme vários autores, 

essas informações são escassas e o perfil feminino nitidamente difere do 

empreendedor masculino.  

A empreendedora pode iniciar suas atividades pois as vendas de roupas on-

line crescem à medida que o público se apropria das comodidades de receber 

mercadorias para escolher na residência, bem como facilidade de visualização dos 

itens novidade e formas de pagamento alternativas. 

Após a apresentação de todas as informações mercadológicas e econômico-

financeiras disponibilizada, considera-se que há viabilidade para abertura do 

empreendimento, consequentemente atingindo o objetivo geral do trabalho. 
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APÊNDICE A - Características de Comportamento Empreendedor (CCEs) 
 

Fonte: Adaptado do Manual do Participante - Empretec (2011) 

 

 

Faz as coisas antes de solicitado, ou antes, de forçado pelas circunstâncias 4

3

1

1

2

3

 Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato 3

Age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedam padrões de excelência 4

4

3

3

4

1

5

5

5

5

5

3

1

5

5

3

5

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros 4

Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos 3

5

3

5

5

Conjunto de planejamento

Comprometimento 

Busca de informações

Estabelecimento de metas 

Planejamento e 

monitoramento 

sistemático

Assume responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam 

prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas

Colabora com seus empregados ou coloca-se no lugar deles, se necessário, para 

terminar uma tarefa

Esforça-se em manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade ao longo 

prazo acima do lucro a curto prazo

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores ou 

concorrentes

Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço

Consulta especialistas para obter assistência técnica ou comercial

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que tem significado pessoal

Tem visão de longo prazo, clara e especifica

Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis

Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos

Constantemente revisa seus planos levando em conta os resultados obtidos e 

mudanças circunstanciais

Age repetidamente ou muda a estratégia a fim de enfrentar um desafio ou 

superar um obstáculo

Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para 

completar uma tarefa

Persistência

Age diante de um obstáculo significativo

Busca de oportunidades 

e iniciativa Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter 

financiamento, equipamentos local de trabalho ou assistência

Desenvolve ou util iza procedimentos para assegurar que o trabalho seja 

terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente 

combinados

Características Comportamentais do Empreendedor 

Conjunto de Realização 

Correr riscos calculados

Exigência de qualidade e 

eficiência

Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados

Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados 

Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente

Mantém registros financeiros e util iza-os para tomar decisões

Age para desenvolver e manter relações comerciais

Busca autonomia em relação a normas e controles de outros

Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados 

inicialmente desanimadores

Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil  

ou de enfrentar um desafio

Conjunto de Poder

Conjunto de poder 

Persuasão e rede de 

contatos

Independência e 

autoconfiança
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Apêndice B - Proposta de questionário on-line aplicado para usuários de roupas 

femininas 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Bacharelado em Administração 

Olá! Você está sendo convidado(a) a responder este questionário que faz parte do 

meu trabalho de conclusão do curso de Administração. O tema estuda a viabilidade 

para o desenvolvimento de um plano de negócio de uma loja de roupas femininas no 

município de Tapes/RS, além de sua relação com o empreendedorismo. Os dados 

serão utilizados exclusivamente para fins didáticos, garantindo-se o anonimato e 

sigilo. 

  

1. Gênero: ( ) F ( ) M  

2. Faixa Etária: ( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) 

acima de 60 anos  

3. Renda Individual: ( ) 1 a 3 salários mínimos ( ) 4 a 6 salários mínimos ( ) 7 salários 

ou mais  

4. Escolaridade: ( ) Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino Fundamental 

Completo ( ) Ensino Médio Incompleto ( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino Superior 

Incompleto ( ) Ensino Superior Completo 

5. Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) União Estável  

( ) Separado(a)/Divorciado(a) ( ) Viúvo(a)  

6. Cidade: ______________________ Bairro:__________________ 

7. O que você prioriza no momento da compra (numere de 1 a 5 conforme grau de 

prioridade, sendo 1 o mais importante e 5 o menos importante): 

( ) Preço  

( ) Atendimento (simpatia, cortesia)  

( ) Formas de Pagamento (à vista, prazo, cartão, cheque...)  

( ) Qualidade dos produtos e/ou serviços  

( ) Localização (facilidade de acesso)  

8. Você costuma comprar itens de vestuário mensalmente? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos?_____ 

9. Qual o valor máximo que você gasta por mês? ____________________ 

10. Qual seu nível de interesse em comprar roupas on-line em Tapes? 
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( ) Nenhum ( ) Pouco ( ) Eventual ( ) Muito  

11. O que costuma chamar sua atenção em uma empresa? (Numere de 1 a 5 

conforme grau de prioridade, sendo 1 o mais importante e 5 o menos importante) 

(  ) O layout (arranjo dos móveis, conforto, cores, fachada...- Estética do lugar) 

(  )Tamanho  

(  ) Localização (Ponto) 

(  ) Curiosidade pelo novo  

(  ) Outra. Qual? ____________________  

12. Se tivesse oportunidade, compraria de uma empresa que fizesse tele entrega?  

( ) Sim ( ) Não  

13. Acredita que uma loja de roupas on-line em Tapes/RS seria um 

empreendimento/negócio de sucesso? ( ) Sim ( ) Não 

14. Que tipo de roupa você costuma comprar com mais frequência? (Numere de 1 a 

8 conforme grau de prioridade, sendo 1 o mais importante e 8 o menos importante) 

(  ) Calças 

(  )Shorts/Bermudas  

(  ) Camisetas 

(  ) Blusas sem manga ou regata  

(  ) Camisas de manga  

(  ) Saias/Vestidos  

(  ) Jaquetas/Casacos 

(  ) Acessórios 

15 - Geralmente, qual é o tamanho das roupas que você utiliza? a) PP (Extra 

pequeno) b) P (Pequeno) c) M (médio) d) G (Grande) e) GG (Extra Grande) 

16 - Em que ponto as lojas de roupas que você frequenta pecam mais? a) Estrutura, 

conforto e espaço interno b) Variedade de peças e modelos c) Atendimento ao 

cliente d) Preço e condições de pagamento e) Localização e Acessibilidade  

17 - Por que, na maioria das vezes, você compra roupas novas? a) Para presentear 

alguém b) Para festas e ocasiões especiais c) Para renovar meu guarda-roupas d) É 

uma das minhas rotinas diárias 

18 – Saberia citar algumas marcas que você utiliza:______ 
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19- Você já exerceu alguma atividade empreendedora? (entende-se aqui iniciar um 

novo negócio, incluindo autoemprego ou venda de quaisquer bens ou serviços) 

Sim___ Não___ 

20- Se não, você já teve vontade em exercer alguma atividade empreendedora? 

Sim___ Não___ 

21- Se sim, por quanto tempo? a) Menos de 1 ano b) de 1 a 3 anos c) de 3 a 5 anos 

d) Mais de 5 anos e) Mais de 10 anos 

22 - Atualmente se você realiza ou fosse realizar esta atividade seria sozinho ou em 

sociedade? Sim___ Não___ 

23- Atualmente é proprietário (sozinho ou acompanhado) de uma empresa que 

ajuda a gerir, por conta própria, ou venda de quaisquer bens ou serviços a outros? 

Sim___ Não___ 

24- Encontra-se na expectativa de começar um novo negócio nos próximos três 

anos? Sim___ Não___ 

25- Nos últimos 12 meses, vendeu interrompeu ou saiu de um negócio que detinha e 

geria, de qualquer forma de autoemprego, ou venda de bens ou serviços. Sim___ 

Não___ 

26- Considera que tem a habilidade, conhecimento e experiência necessários para 

começar um novo negócio? Sim___ Não___ 

27- O medo do fracasso impede-o de começar um negócio? Sim___ Não___ 

28- Os clientes consideram seu negócio inovador? Sim___ Não___ 

29- Atualmente há muitas, poucas, ou nenhumas empresas que oferecem os 

mesmos produtos ou serviços para seus potenciais clientes? Sim___ Não___ 

30- Está envolvido neste negócio para aproveitar uma oportunidade de negócio ou 

porque não tem melhores escolhas para o trabalho?  

31- Qual o motivo mais importante para esta oportunidade: maior independência, 

aumento do rendimento pessoal, apenas para manter o rendimento; nenhuma das 

anteriores (especifique)? 

32- Quantas pessoas trabalham com você? 

33- Sendo ex-proprietário, seu negócio continuou ou foi encerrado? 

34- Razão mais importante para ter saído do seu negócio: 

 


