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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo elaborar um plano de negócio 

para abertura de uma microempresa de serviços gerais (limpeza de fachadas, paredes, vidros, 

assoalhos, banheiros) na cidade de Tapejara/RS. Além disso buscou-se avaliar as possibilidades 

de mercado frente ao atual cenário, identificar a viabilidade econômica para abertura de uma 

microempresa de serviços gerais e descrever o planejamento financeiro a fim de investigar o 

capital necessário. O presente estudo caracteriza-se como um estudo exploratório, pois houve a 

necessidade de fazer uma análise da realidade a fim de verificar a viabilidade econômica e de 

marcado para abertura de uma empresa de serviços gerais. A metodologia utilizada foi Estudo 

de Caso, com abordagem quantitativa dos fatos. Onde o meio de investigação foi a pesquisa 

bibliográfica. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário contendo 9 questões 

fechadas, que foram enviados para empresas associadas da ACISAT de Tapejara/RS, sendo 

que, obteve-se o retorno de 125, ou seja 100%.  O estudo demostrou a importância da elaboração 

de um plano de negócios antes da abertura de uma empresa, bem como a necessidade de se 

fazer uma análise de mercado e o planejamento financeiro para que empresa tenha sucesso. O 

resultado aponta uma viabilidade econômica e de mercado para a abertura de uma nova empresa 

de serviços gerais.  

 

Palavras-chave: Plano de Negócio. Análise do Mercado. Plano Financeiro.  

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1- Porte da empresa................................................................................................ 29 

Gráfico 2 – Número de funcionários da unidade................................................................. 30 

Gráfico 3 – Composição da equipe de limpeza................................................................... 30 

Gráfico 4 – Avaliação do serviço executado....................................................................... 31 

Gráfico 5 – Frequência dos serviços executados................................................................. 31 

Gráfico 6 – Terceirização dos serviços de limpeza............................................................. 32 

Gráfico 7 -  Melhor modelo de atendimento do serviço de limpeza terceirizado.................32 

Gráfico 8 – Melhor forma de prestação desse serviço........................................................ 33 

Gráfico 9 – Horário de prestação do serviço....................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1- Dados do Empreendedor.................................................................................... 28 

Tabela 2 – Perfil do Empreendedor.................................................................................... 28 

Tabela 3 – Investimento Inicial.......................................................................................... 35 

Tabela 4 – Projeção de custos e despesas – cenário otimista............................................. 36 

Tabela 5 – Fluxo de Caixa................................................................................................. 36 

Tabela 6 – Payback............................................................................................................ 37 

Tabela 7- Projeção de custos e despesas – cenário pessimista........................................... 38 

Tabela 8 – Fluxo de caixa – cenário pessimista................................................................. 38 

Tabela 9- Payback – cenário pessimista............................................................................ 38 

Tabela 10 – Matriz SWOT................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

  

  

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA ...................................................................... 13 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO ................................................................................. 13 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................................................... 13 

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 13 

1.4 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 14 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 15 

2.1 PLANO DE NEGÓCIO ..................................................................................................... 15 

2.1.1 Importância da Elaboração do Plano de Negócio...................................................... 16 

2.2 ANÁLISE DO MERCADO ............................................................................................... 18 

2.2.1 Público-Alvo ................................................................................................................... 18 

2.2.2 Concorrentes .................................................................................................................. 19 

2.2.3 Fornecedores .................................................................................................................. 20 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO ................................................................................... 21 

2.3.1 Investimentos Pré-Operacionais .................................................................................. 22 

2.3.2 Investimentos Fixos ....................................................................................................... 22 

2.3.3 Capital de Giro .............................................................................................................. 23 

2.3.4 Despesas e Receitas ........................................................................................................ 23 

2.3.5 Fluxo de Caixa ............................................................................................................... 24 

 
3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 25 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................. 25 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA .................................................................. 26 

3.3 COLETA DE DADOS ....................................................................................................... 26 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................... 27 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS..............................................................28 

4.1 SUMÁRIO EXECUTIVO .................................................................................................. 28 

4.1.1 Dados do Empreendedor .............................................................................................. 28 

4.1.2 Missão, Visão e Valores ................................................................................................. 29 

4.2 ANÁLISE DO MERCADO ............................................................................................... 29 

4.2.1 Descrição do Público Alvo ............................................................................................ 29 

4.2.2 Estudo dos Concorrentes .............................................................................................. 34 

4.2.3 Fornecedores .................................................................................................................. 34 

4.3 PLANO FINANCEIRO...................................................................................................... 35 

4.3.1 Fluxo de Caixa ............................................................................................................... 36 

4.3.1.1 Receitas e Despesas ...................................................................................................... 36 



11 

 

4.3.1.2 Payback........................................................................................................................ 37 

4.4 AVALIAÇÃOESTRATÉGICA ......................................................................................... 39 

 
5. CONCLUSÃO..................................................................................................................... 41 

 
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 42 

 
APÊNDICE A – Questionário aplicado para as empresas associadas da ACISAT de 

Tapejara/RS ............................................................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os motivos que têm levado muitas empresas ao fracasso, são citados por Ferreira et al. 

(2012) como a falta de competência do gestor, falta de conhecimento do mercado, falta de 

qualidade nos produtos e serviços; problemas na relação com os fornecedores; falta de 

planejamento entre outros.  O plano de negócio deve conter a visão do empreendedor sobre seu 

produto ou serviço para ter sucesso, evitando assim que sua empresa chegue ao fracasso.   

O plano de negócio, é um documento em forma de texto, no qual é apresentada uma 

proposta de negócio para um mercado. Onde são descritos também os objetivos, a visão, missão, 

o plano operacional e de marketing, o plano financeiro e o plano jurídico entre outras 

especificações. 

No momento da preparação do plano de trabalho que o indivíduo terá os elementos 

suficientes para decidir se deve ou não abrir a empresa que imaginou, lançar um novo produto 

que concebeu, proceder a uma expansão etc.  

O plano de negócios é importante, porque ajuda a concluir se a ideia é viável, auxilia na 

busca de informações mais detalhadas sobre o seu ramo, produtos/serviços que irá oferecer, 

seus clientes, concorrentes e fornecedores. 

Além de ser importante o plano de negócio traz muitas vantagens, indicando o melhor 

caminho à todas as ações da empresa, cobre todos os aspectos internos e externos do negócio, 

atuais e futuros; serve como um guia abrangente para a conclusão do negócio  

Em se tratando dos motivos pelos quais tanto o gestor quanto a empresa elaborem um 

plano de negócios é a chance única de observar o negócio de maneira direta, crítica e neutra. 

Ele ajuda a organizar as ideias e evidencia a viabilidade do empreendimento. 

Para elaborar um plano de negócio, o primeiro passo é fazer uma análise do mercado, 

buscando conhecer o público-alvo (cliente) seus concorrentes e seus fornecedores. 

Para se ter uma melhor visão do quanto vai custar a abertura de uma empresa o plano 

de negócio deve contemplar um plano financeiro, de forma detalhada. É um aspecto importante 

das operações das empresas porque fornece um mapa para a orientação, a coordenação e o 

controle dos passos que a empresa dará para atingir seus objetivos, principalmente com relação 

às finanças. 

Então, verificou-se a necessidade de elaborar um plano de negócio para abertura de uma 

microempresa de serviços gerais, descrevendo o planejamento financeiro a fim de investigar o 

capital necessário para a abertura da empresa.   
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A questão que este trabalho busca responder é a seguinte: existe viabilidade econômica 

e de mercado para abertura de uma microempresa voltada para serviços gerais na cidade de 

Tapejara/RS? 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

As pequenas empresas vêm crescendo de tal modo que já estão sendo estudadas no 

campo do empreendedorismo. Muitos dos pequenos negócios acabam morrendo devido a 

combinação de fatores como a situação do empresário antes da abertura, o planejamento dos 

negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio em si (SEBRAE, 2017). 

O plano de negócio se torna uma ferramenta para um bom planejamento, mesmo antes 

da abertura de uma empresa, visto que ele auxilia o gestor na tomada de decisões tanto para o 

presente quanto para o futuro. Também investiga os riscos e as oportunidades em meio a tanta 

concorrência. 

Com base nesses fatores, elabora-se a seguinte pergunta de pesquisa: Existe viabilidade 

econômica e de mercado para abertura de uma microempresa voltada para serviços 

gerais na cidade de Tapejara/RS? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de elaborar um plano de negócio 

para verificar a viabilidade econômica para abertura de uma microempresa de serviços gerais 

no município de Tapejara/RS. Além de avaliar as possibilidades de mercado com a descrição 

do planejamento financeiro a fim de investigar o capital necessário para a abertura da empresa.  

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral elaborar um plano de negócio para abertura 

de uma microempresa de serviços gerais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar as possibilidades de mercado;   
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b) identificar a viabilidade econômica para abertura de uma microempresa de serviços 

gerais; 

c) descrever o planejamento financeiro a fim de investigar o capital necessário para a 

abertura da empresa.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A principal justificativa para o tema proposto é o interesse da acadêmica em abrir sua 

própria empresa, cuja oferta está relacionada à serviços gerais como limpeza de casas, prédios, 

instituições bancárias, lojas e escritórios. 

Considerando também a já existência de outras empresas que oferecem serviços gerais 

de limpeza no município e com abrangência na região, sendo que o atual mercado já possui 

concorrentes e clientes fidelizados.  

O plano de negócios, torna-se importante pois, dá uma visão geral do negócio que o 

empreendedor pretende abrir, coletando informações, colocando ideias no papel, podendo 

assim ter uma visão mais ampla evitando o fracasso.  

Como o atual momento mostra muitos desafios verificar a viabilidade e a oportunidade 

do negócio pode evitar futuros aborrecimentos. Leva também a busca por informações com 

maior número de mais detalhes sobre clientes, concorrentes, fornecedores. 

O plano de negócio apresenta uma proposta de negócio para um mercado. Ele é uma 

ferramenta que serve de guia para a tomada de decisões, para conhecer melhor os clientes 

descobrindo suas preferências, ajuda a organizar as ideias e confirma se o investimento é viável.  

Para se ter uma melhor visão do quanto vai custar a abertura de uma empresa o plano 

de negócio deve contemplar um plano financeiro, de forma detalhada, apresentando uma 

avaliação se os recursos, as despesas e a liquidez são compatíveis com as atuais necessidades.  

O estudo justifica-se porque existe a necessidade de se fazer uma análise sobre o 

mercado atual de Tapejara/RS e a existência de outras empresas concorrentes que estão atuando 

nesse momento e destacando processos de melhorias com relação a responsabilidade e a 

qualidade dos serviços que serão oferecidos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PLANO DE NEGÓCIO 

Pela taxa de sobrevivência das empresas no mercado apresentada no estudo feito pelo 

SEBRAE em 2006, acredita-se na necessidade de se fazer um plano de negócios ao abrir uma 

nova empresa. Porque, de acordo com o SEBRAE (2013, p. 13) um plano de negócio “é um 

documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados 

para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. [...] permite 

identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado”. 

Mas, o que é um plano de negócio? Para um melhor entendimento algumas definições 

se fazem necessárias. Na concepção de Wildauer (2014, p. 39) um plano de negócios nada mais 

é do que “um documento em forma de texto, no qual é apresentada uma proposta de negócio 

para um mercado. Nesse plano deve estar claro que a visão do empreendedor (ou melhor, seu 

sonho) sobre seu produto ou serviço pode ter sucesso na atual conjuntura de mercado”.  

Para Dolabela (2000, p. 164) antes de mais nada o plano de negócio é, “o processo de 

validação de uma ideia, que o empreendedor realiza através do planejamento detalhado da 

empresa”. Sendo que, é no momento da preparação do plano de trabalho que o indivíduo terá 

os elementos suficientes para “decidir se deve ou não abrir a empresa que imaginou, lançar um 

novo produto que concebeu, proceder a uma expansão etc” (DOLABELA, 2000). Em regra, o 

melhor seria qualquer atividade empresarial, por mais simples que seja, ter como base um plano 

de negócios. 

Wildauer (2014) resume o plano de negócio da seguinte maneira:  

 

[...]documento no qual o empreendedor apresenta, em linguagem formal e 

objetiva, o negócio que quer conceber e propor para seus parceiros, sócios e futuros 

investidores, expondo-lhes a visão, a missão e os objetivos do empreendimento, bem 

como o plano operacional (como irão funcionar as ideias), o plano de marketing (para 

divulgação das ideias), o plano financeiro (para captação, manutenção e distribuição 

de verbas) e o plano jurídico (como respeitará e observará as leis e regulamentos do 

setor), de modo a facilitar o entendimento e a aceitação do negócio por parte dos 

interessados (WILDAUER, 2014, p. 39). 

 

 

 

Entende-se segundo a citação acima que o plano de negócio é um documento que o 

empreendedor deve formular contendo todas as informações de forma clara e objetiva, de modo 

a representar a visão da realidade do negócio. Realmente, para que um negócio tenha sucesso e 

se torne realidade um bom planejamento em todas as áreas certamente será a base necessária. 
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Logo, importante salientar que, o plano de negócios deve ser elaborado antes que a empresa 

seja instalada para assim diminuir as chances de não conseguir conquistar o mercado. 

O plano de negócio torna-se uma ferramenta para um bom planejamento. De acordo 

com Sertek (2012, p. 215) “um bom plano de coisa é uma ferramenta importante para quem for 

empreender um negócio, pois ajuda a prever uma série de fatores”. No entendimento de 

Bizzotto (2008) ele ainda deve responder algumas perguntas: Quando? O que? Por quê? Onde? 

Quem? Como? Quanto? Para quem? Benefícios? Diferencial?  Entende-se que são questões 

importantes de responder no momento da elaboração do plano de negócio. Em meio a 

concorrência a abertura de uma nova empresa sempre precisa de um novo diferencial para atrair 

clientes. 

Chiavenato (2007) também entende o plano de negócio como uma importante 

ferramenta que, segundo ele “conduz o empreendedor a detalhar e realizar um estudo muito 

detalhado da ideia/oportunidade que foi identificada para se entrar no mercado competitivo. É 

visto que através desse instrumento tem que se projetar aspectos desde mercadológicos, 

operacionais e financeiros (CHIAVENATO, 2007, p.146). 

O plano de negócio na visão de Oliveira e Azevedo (2018, p. 4) pode ser dividido nos 

seguintes capítulos: “Sumário Executivo, Conceito de Negócio, Análise de Mercados e 

Competidores, Equipe de Gestão, Produtos e Serviços, Estruturas e Operações, Marketing e 

Vendas, Estratégia de Crescimento e Finanças”. No entanto, o modelo pode variar muito de um 

autor para outro.  

 

2.1.1 Importância da Elaboração do Plano de Negócio 

Entende-se que o plano de negócios é importante, porque, além de ajudar a concluir se 

a ideia é viável também auxilia na busca de informações mais detalhadas sobre o seu ramo, e 

nesse caso, os serviços que irá oferecer, seus clientes, concorrentes e fornecedores (SEBRAE, 

2013). Mas, no final, o plano vai deixar claro se: “Vale a pena abrir, [...] o meu negócio?” 

(SEBRAE, 2013, p. 14).  

Ainda segundo o SEBRAE “Se quiser que algo seja bem-feito, faça você mesmo” 

(SEBRAE, 2013, p. 15). Uma das vantagens da elaboração pessoal do plano de negócio é a 

oportunidade de prepará-lo sob medida, tomando por base as informações que o próprio 

indivíduo coletou com total confiança. Quanto maior o conhecimento do mercado e o ramo 

onde pretende atuar, mais bem-feito será seu plano (SEBRAE, 2013). Acredita-se, que quanto 

mais bem-feito for o plano mais chances de a empresa dar certo e ter sucesso. 
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Elaborar um plano de negócios traz algumas vantagens para a empresa, pois, ele ajuda 

o gestor a definir uma linha de atuação, faz refletir mais sobre o futuro do negócio, investiga 

todos os riscos e as oportunidades, torna as ideias mais claras e também pode servir de guia no 

processo de tomada de decisões (MÜLLER, 2018). 

De acordo com Müller (2028) o plano de negócio permite: 

 

[...] avaliar os riscos e encontrar soluções adequadas, distinguir os pontos 

fracos e fortes da empresa frente aos concorrentes, conhecer as vantagens 

competitivas do negócio e conhecer melhor os clientes através das preferências de 

compras, entender quanto estão dispostos a pagar, fazer o planejamento e a 

implementação de uma estratégia de marketing direcionada para o cliente-alvo, fixar 

metas de desempenho a serem alcançadas [...], calcular o retorno sobre o capital que 

foi investido, bem como a lucratividade e a produtividade (MÜLLER, 2018, p. 29).  

 

Com tantas vantagens apresentadas pela autora, pode-se dizer que o plano de negócio 

além de ser importante é também uma etapa indispensável para quem pretende empreender, 

visto que “ele é o documento que servirá como um guia, indicando o melhor caminho à todas 

as ações da empresa” (MÜLLER, 2013, p. 29). 

Dentre as vantagens do plano de negócios citadas por Chiavenato (2008, p. 140) 

importante salientar que ele “Cobre todos os aspectos internos e externos do negócio; [...] atuais 

e futuros [...]; serve como um guia abrangente para a conclusão do negócio; informa o mercado, 

principalmente investidores, bancos e financeiras- a respeito do negócio”.   

Em se tratando dos motivos pelos quais tanto o gestor quanto a empresa elaborem um 

plano de negócios é a “chance única de observar o negócio de maneira direta, crítica e neutra. 

Ele ajuda a organizar as ideias e evidencia a viabilidade do empreendimento” (MÜLLER, 2018, 

p. 29).  

E, após a conclusão do relatório, o plano de negócio se transforma em uma importante 

ferramenta de comunicação para a empresa “ marcar a posição vigente da empresa e quais as 

possibilidades futuras [...]. Ele auxilia na administração [...], deixando-a preparada para o 

sucesso. [...] pode servir como retrospectiva para fazer uma avaliação de desempenho e ser 

utilizada para projetar metas futuras” (MÜLLER, 2013, p. 30).  

No entendimento de Müller (2018, p. 30) o plano de negócios é tão importante para uma 

empresa que “O relatório final [...] pode servir como base para a realização de uma proposta de 

financiamento”.  

Como visto, o plano de negócio atua como um facilitador, ajudando a organização de 

ideias e informações sobre o negócio. Ressalta-se que em alguma ou outra ocasião podem 

ocorrer mudanças no planejamento, pois, o plano de negócio não é algo definitivo e deve ser 
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revisto periodicamente. Sendo assim, são essas mudanças que garantem que ele esteja sempre 

atualizado, se adequando às novas necessidades que podem surgir na empresa (DORNELAS, 

2011).  

 

2.2 ANÁLISE DO MERCADO 

Para elaborar um plano de negócio, acredita-se que o primeiro passo seja fazer uma 

análise do mercado, buscando conhecer o público-alvo, ou seja, o público que a empresa 

pretende atingir, em outras palavras o cliente; seus concorrentes e seus fornecedores. Fazer uma 

análise do mercado segundo Biagio e Batocchio (2012, p. 115) “é uma forma de conhecer o 

mercado, avaliando de forma sistemática o ambiente onde o produto/ serviço da empresa está 

inserido. O mercado é composto pelos concorrentes, pelos fornecedores e sobretudo pelos 

clientes”. 

Se existem outras empresas no mesmo ramo então é importante destacar a colocação 

feita por Dornelas (2011, p. 31) “quais são as necessidades dos clientes em potencial que ainda 

não são satisfatoriamente atendidas, ou seja, onde está a oportunidade”. Pode-se então, 

transformar a colocação em forma de pergunta: quais são as necessidades dos clientes que ainda 

não foram atendidas? Daí apresenta-se a oportunidade.  

 

2.2.1 Público-Alvo 

Para descobrir e atingir o público-alvo da empresa, “é necessário estudarmos a 

segmentação do mercado, os gostos, os tipos e as especificações das necessidades e desejos de 

clientes, bem como pesquisar suas preferências em relação aos produtos, aos serviços, à 

localização, entre outros fatores” sugere Wildauer (2012, pp. 96-97).  

Quando se trata do público-alvo a referência se faz a “um grupo específico de 

consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o 

foco das [...] vendas de uma empresa, uma vez que estão mais dispostos a adquirir os 

produtos/serviços que ela oferece” (FONSECA, 2018, p. 23).  

Ao identificar e analisar o público-alvo de uma organização no que tange aos 

produtos/serviços que a mesma oferece pode ser o diferencial frente aos seus concorrentes, 

quando os mesmos forem analisados sob a ótica de serem tangíveis ou intangíveis, em relação 

à oferta, a sazonalidade, ou pelos estímulos ou vantagens percebidas, que é própria de cada 

pessoa (WILDAUER, 2012). A pirâmide das necessidades de Maslow, permite fazer uma 

análise de quais fatores levam o ser humano a procurar satisfazer seus desejos. Tornando-se 

assim, um aliado importante para que se possa definir o público-alvo de um plano de negócios. 
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Figura 1: Pirâmide da Teoria das Necessidades de Maslow 

 

                             Fonte: Robbins, 2002. 

 

Observa-se na pirâmide de Maslow que as necessidades dos seres humanos obedecem 

uma hierarquia, em outras palavras, uma escala de valores. Entende-se, portanto, que quando o 

ser humano realiza uma necessidade, outra surge em seu lugar, buscando meios para satisfazê-

la. 

Para uma maior satisfação do público-alvo, o primeiro passo deve ser conhecê-lo, 

descobrindo suas reais necessidades e a pesquisa serve de ferramenta para poder identificá-lo. 

Nela, segundo Fonseca (2018, pp. 23-24) “pode ser possível identificar: classe social, hábitos 

de consumo, preferências, faixa etária entre outras variáveis”. Contudo, quanto mais variáveis 

forem analisadas maior será a definição do público-alvo bem como as estratégias para 

conquistar tal público. As pesquisas podem fornecer qual o comportamento do consumidor e 

também seu comportamento (FONSECA, 2018). 

  

2.2.2 Concorrentes 

Atualmente, uma das principais fontes de preocupação das empresas diz respeito ao 

crescimento da competitividade dos mercados. Portanto, monitorar e obter informações de seus 

concorrentes é primordial principalmente para as pequenas empresas. Infelizmente, muitas 

empresas ainda cometem erros quando tentam identificar e monitorar seus concorrentes, 

esquecendo de considerar os concorrentes indiretos que são as oportunidades e ameaças 

presentes no mercado.  
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Pedroso (2006, p. 2) define concorrência como sendo a “disputa entre produtores de 

um mesmo bem ou serviço com vistas a angariar a maior parcela do mercado possível”. O autor, 

aponta as variáveis que considera como principais e que acabam por orientar o jogo do mercado 

da concorrência são: “preço, qualidade do produto, disponibilidade nos pontos de venda e a 

imagem de que o produto goza junto aos consumidores” (PEDROSO, 2006, p. 2). 

 Para Kotler (1999) existem 4 tipos de concorrência: o de marca, industrial, de forma, e 

genérico, os quais o autor os define da seguinte forma: 

 

A Concorrência de Marca (nível 1) “ocorre quando uma empresa vê seus 

concorrentes como outras empresas que oferecem produtos e serviços similares aos 

mesmos consumidores a preços também similares”.  

A Concorrência Industrial (nível 2) “ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes 

como todas as empresas que fabricam o mesmo produto ou classe de produtos”.  

A Concorrência de Forma (nível 3) “ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes 

como todas as empresas que fabricam produtos que prestam o mesmo serviço”. 

E a Concorrência Genérica (nível 4) “ocorre quando uma empresa vê seus 

concorrentes com todas as empresas que concorrem pelos mesmos dólares do 

consumidor” (KOTLER, 1999, p. 209). 

 

 

Kleinubing (2015) em seu TCC destacou uma entrevista concedida para a revista 

Exame em 2011, por Daniela Khauaja, especialista em marketing pela Western University de 

Londres e coordenadora da área de marketing de pós-graduação da ESPM, a qual estabeleceu 

4 passos para a identificação e análise da concorrência, que são: “avaliar os objetivos atuais e 

futuros; analisar atuais estratégias para identificar oportunidades e ameaças decorrentes de suas 

ações; avaliar os recursos para estimar sua capacidade; prever estratégias futuras por meio da 

combinação de análises anteriores” (KLEINUBING, 2015, p. 28). 

 

2.2.3 Fornecedores  

Para que a estratégia de negócio seja implementada com êxito, faz-se necessário um 

perfeito entendimento da empresa com seus fornecedores. Além do que a empresa deve 

procurar fornecedores confiáveis, que tenham preços atrativos, que sejam pontuais, forneçam 

produtos de qualidade e boa procedência para que a execução final do serviço atinja um nível 

que possa superar as expectativas do cliente. A esse respeito os autores Biagio e Batocchio 

(2012) explanam que tanto as metodologias de seleção quanto a aprovação dos fornecedores 

devem constar no plano de negócio de uma empresa. Os autores ainda traduzem como isso 

acontece dentro das pequenas empresas:  
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Normalmente as micro e pequenas empresas entendem que o preço é o 

único fator de seleção de fornecedores, porém com o tempo, acabam atribuindo 

importância à qualidade dos produtos, prazo de entrega, condições de entrega, 

facilidades de compra, condições de pagamento, capacidade financeira do fornecedor, 

histórico de atendimento, etc. (BIAGIO; BATOCCHIO, 2012, p. 186). 

 

 

Observa-se, portanto a importância de uma boa seleção de fornecedores. Kotler e 

Keller (2012) chamam atenção para o fato de que ao selecionar um fornecedor, a empresa deve 

saber quais são critérios deve avaliar, atribuindo um peso (importância) a cada atributo. Os 

autores citam como atributos: preço, reputação do fornecedor, confiabilidade do produto e 

flexibilidade do fornecedor. Reduzir o número de fornecedores também pode ser uma estratégia 

o que já ocorre em muitas empresas, uma vez que fazem parceiras com eles, para o fornecimento 

da maior quantia de matéria prima necessária à produção, deixando-os no compromisso tanto 

em relação ao seu desempenho como os preços. Contudo, existe o outro lado, ou seja, o risco a 

dependência da empresa com relação ao seu fornecedor, podendo ele deixar de lhe fornecer 

inesperadamente, ou ainda se acomodar com o relacionamento (KOTLER; KELLER, 2012). 

Salienta-se que todo cliente satisfeito além de retornar, divulga a empresa para os 

amigos, e familiares. Por outro lado, se o cliente ficar insatisfeito e/ou descontente, também 

divulga o fato a todas as pessoas encontrar. Por conseguinte, a disseminação na referência 

negativa alcança maior número de pessoas, o que influi de forma negativa nos resultados da 

empresa. Sendo assim, a palavra de ordem é primeiramente conhecer o seu cliente, entender 

suas necessidades; buscar melhoria e aperfeiçoamento contínuos bem como a inovação de seu 

empreendimento. 

 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Para se ter uma melhor visão do quanto vai custar a abertura de uma empresa o plano 

de negócio deve contemplar um plano financeiro, de forma detalhada. “O planejamento 

financeiro é um aspecto importante das operações das empresas porque fornece um mapa para 

a orientação, a coordenação e o controle dos passos que a empresa dará para atingir seus 

objetivos” (GITMAN, 2010, p. 103). 

Quanto ao planejamento em si, Grodiski (2008) ressalta sua necessidade em todas as 

atividades da empresa, mas, sobretudo no que diz respeita a área das finanças, visto que, 

segundo o autor “uma gestão financeira eficaz tornou-se atualmente um fator crítico de sucesso” 

(GRODISKI, 2008, s/p). 

O planejamento, na concepção de Chiavenato (2003, p.166) “é a função administrativa 

que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer 
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para alcançá-los. [...] modelo teórico para a ação futura”. O planejamento, tem início com a 

determinação dos objetivos, delineando os planos necessários para que os mesmos sejam 

atingidos da melhor maneira possível. Logo, planejar é definir os objetivos e escolher o melhor 

caminho a seguir ou a melhor maneira para atingi-los (CHIAVENATO, 2003).  

Iale (2012, s/p), esclarece que “para obter sucesso nas operações da empresa, o 

planejamento financeiro deve ter fundamentação na realidade da organização, de maneira que 

corresponda ao seu planejamento estratégico”. As raízes dos recursos devem ser identificadas 

bem como, as despesas e a liquidez geradas pelo patrimônio, avaliando se os recursos, as 

despesas e a liquidez são compatíveis com as atuais necessidades e também com as futuras 

(IALE, 2012). 

 A grande dificuldade para os empreendedores quanto a elaboração do plano financeiro, 

seria a falta de informações necessárias e, que na verdade além de não serem de conhecimento 

do empreendedor, também são difíceis de serem previstas. Outra dificuldade, é afirmar o 

montante da receita necessária de cujo produto/serviço não é possível determinar a dimensão 

da aceitação que terá no mercado (BIZZOTTO, 2008). 

 

2.3.1 Investimentos Pré-Operacionais 

Ao dar início a um negócio, ou mesmo expandir um já existente, toda e qualquer 

empresa deve ter um investimento inicial, uma verba orçamentária que garanta a aplicação das 

novas estratégias no/para mercado. São os gastos realizados antes do início das atividades da 

empresa, ou seja, antes que ela abra as portas e comece a vender (SEBRAE, 2009). 

Wildauer (2012) conceitua o investimento inicial como sendo “a programação de todo 

o recurso financeiro (capital) de que dispomos, e de que iremos dispor, para iniciarmos (ou 

alavancarmos) nosso negócio. [...] relaciona todos os custos para a execução do plano de 

negócio” (WILDAUER, 2012, p. 255).   

O SEBRAE cita como exemplos de investimentos pré-operacionais: “despesas com 

reforma (pintura, instalação elétrica, troca de piso, etc.) ou mesmo as taxas de registro da 

empresa” (SEBRAE, 2009, p. 46). 

 

2.3.2 Investimentos Fixos 

Para que a empresa comece suas operações alguns investimentos fixos se fazem 

necessários. São todos os bens que a empresa deve adquirir para seu negócio funcionar de forma 

organizada. São os equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas e veículos 

necessários” (SEBRAE, 2009). 
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2.3.3 Capital de Giro 

“O capital de giro refere-se a ativos e passivos de curto prazo da organização, como os 

estoques e pagamentos a fornecedores” (CAPEL; MARTINS, 2012, p. 35). “Se as entradas 

forem maiores do que as saídas de caixa na empresa, a necessidade de capital de giro fica 

restrita” (CAPEL; MARTINS, 2012, p. 35) 

O capital de giro segundo Costa, Oliveira e Silva (2018, p. 5), “é o recurso financeiro 

base de toda a empresa, o investimento que será utilizado pelos sócios para a criação e 

funcionamento da empresa”. O financiamento da empresa não é feito apenas pelo capital dos 

sócios, mas, ela também pode contar com o capital de terceiros, em outras palavras, outras 

pessoas podem financiar suas atividades.  

Para Gitman (2010, p. 547) o capital de giro representa “a porção do investimento que 

circula, de uma forma para outra, na condução normal dos negócios”. Ainda segundo o autor, 

o conceito anterior compreende também “a transição recorrente de caixa para estoques, destes 

para os recebíveis e de volta para o caixa. Na qualidade de equivalentes de caixa, os títulos 

negociáveis também são considerados parte do capital de giro” (GITMAN, 2010, p. 547). 

Mas, como o capital de giro pode ajudar os pequenos empreendimentos? Ferreira et al., 

(2011, p. 866) esclarecem que é “por meio de uma estratégia econômica sólida e eficaz, para 

que a empresa tenha recursos para aplicar em outros empreendimentos ou até mesmo na 

empresa”. Os autores ainda lembram que quando uma empresa começa suas atividades, o 

gerente financeiro “volta toda a sua atenção ao capital de giro, devido a sua importância, porque 

é por falta de controle nas entradas e saídas de caixa na empresa que a maioria das empresas 

vem morrer no mercado, tão globalizado e competitivo” (FERREIRA et al., 2011, p. 866). 

 

2.3.4 Despesas e Receitas  

No método direto para apresentação e elaboração do fluxo de caixa, as entradas e saídas 

da operação são apresentadas de maneira simples e direta, primeiro aparecem as entradas e 

depois as saídas (ARAÚJO; TEIXEIRA; LICÓRIO, 2015, p. 81).  

 Ainda segundo os autores “A empresa simplesmente classifica as entradas e as saídas 

de caixa em sua conta bancária de um período como atividades operacionais, de investimento 

ou de financiamento e relata o saldo como movimentação ou geração de caixa, podendo ser 

positiva ou negativa” (ARAÚJO; TEIXEIRA; LICÓRIO, 2015, p. 81). Esse método é de fácil 

compreensão até mesmo por quem pouco conhecimento em contabilidade financeira. 
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2.3.5 Fluxo de Caixa 

De acordo com Gitman (2010, p. 95) “Os fluxos de caixa, tidos como o sangue que corre 

pelas veias da empresa, são o foco principal do gestor financeiro, seja na gestão das finanças 

rotineiras, seja no planejamento e tomada de decisões a respeito da criação de valor para o 

acionista”. O autor divide os fluxos de caixa em três, sendo:  

 

Os fluxos operacionais constituem as entradas e saídas de caixa 

diretamente relacionadas à venda e produção de bens e serviços. Os fluxos de 

investimento representam os fluxos de caixa associados à compra e venda de ativo 

imobilizado e investimentos em participações societárias. Evidentemente, as 

transações de compra resultam em saídas de caixa e as de venda, em entradas de caixa. 

Os fluxos de financiamento provêm de transações financeiras com capital de 

terceiros (dívidas) ou capital próprio (GITMAN, 2010, pp. 98-99).  

 

 No que diz respeito a gestão financeira das empresas, o fluxo de caixa é uma das 

ferramentas mais eficazes, uma vez que faz uma previsão das entradas e saídas de serviços e 

mercadorias além das transações financeiras. “É o instrumento que permite ao administrador 

financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros [...] para 

um determinado período. [...] possibilita ao gestor programar e acompanhar as entradas 

(recebimentos) e as saídas (pagamentos) de recursos financeiros” afirma Grodiski (2008, s/p). 

Pode-se dizer que a partir desse conceito a empresa possa atuar com vistas aos seus objetivos e 

as metas, tanto a curto como a longo prazos. “A curto prazo para gerenciar o capital de giro e a 

longo prazo para fins de investimentos” (GRODISKI, 2008, s/p). 
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo é apresentado o método utilizado para a realização da pesquisa do 

presente estudo. Primeiramente foi descrito o tipo de pesquisa, a população e a amostra da 

pesquisa, técnica e análise de coleta de dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Gil (2010) define a pesquisa como o meio sistemático e racional que objetiva a 

realização de respostas aos problemas que ocorrem. A pesquisa se caracteriza como sendo 

teórico-empírico (empírico = baseado em experiência), pois foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica através de livros, artigos, revistas e sites e leis da área, para assim ampliar os 

conhecimentos teóricos no assunto. Sendo assim de acordo com Rampazzo e Corrêa (2008, p. 

66) destacam que “o empirismo procura a superação da especulação teórica”.  

Ainda segundo Rampazzo e Corrêa (2008, p. 65), a pesquisa teórica é “realizada com o 

intuito de ampliar nossos conhecimentos acerca de algum estudo, e que a empírica procura a 

superação da especulação teórica”.  

Com relação aos procedimentos técnicos, optou-se pela pesquisa bibliográfica pois, 

segundo Teixeira et al., (2009) a pesquisa bibliográfica é aquela que compreende todo o 

material que já foi escrito por alguém relacionado ao assunto que se pretende tratar. Trata-se 

também de um Estudo de Caso, o qual implica em uma investigação de fenômenos atuais dentro 

do contexto real de sua existência (TEIXEIRA et al., 2009). 

A tipologia quanto aos objetivos propostos utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória. 

Optou-se pela pesquisa exploratória em função de haver uma realidade a ser analisada e em 

verificar a viabilidade econômica e de mercado para abertura de uma microempresa de serviços 

gerais na cidade de Tapejara/RS. Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa exploratória 

tem como objetivo adequar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a levantar hipóteses. 

Quanto ao tratamento dos dados trata-se de uma pesquisa quantitativa, que segundo 

Zanella (2013, p. 35) “é aquela que se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, 

tanto na coleta como no tratamento dos dados, e que tem como finalidade medir relações entre 

as variáveis”. Nesse tipo de estudo, o pesquisador estabelece um plano, estabelecendo 

previamente um plano com hipóteses e variáveis claramente definidas. Além de “medir e 

quantificar os resultados da investigação, elaborando-os em dados estatísticos” (ZANELLA, 

2013, p. 35). 
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3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Mascarenhas (2012) define que a população é um grupo de indivíduos ou qualquer outro 

tipo de elementos, enquanto a amostra é apenas uma parte da população a ser estudada. 

A amostra da pesquisa foi constituída por 125 empresas associadas da ACISAT de 

Tapejara/RS, clientes de empresas de serviços gerais já existentes. Os mesmos responderam um 

questionário com 9 perguntas fechadas. 

 

Fonte: https://comentto.com/calculadora-amostral/ 

 

A figura acima mostra que numa população de 250 empresas associadas da ACISAT de 

Tapejara/RS a amostra para envio do questionário será de 125 empresas. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para concretização do estudo utilizou-se como instrumento de coleta de dados um 

questionário. O questionário “[...] refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma 

fórmula que o próprio informante preenche” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 48). Ele pode 

https://comentto.com/calculadora-amostral/
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conter perguntas abertas e/ou fechadas. As abertas possibilitam respostas mais ricas e variadas 

e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise dos dados (CERVO; BERVIAN, 2002).  

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada 

de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença do 

pesquisador. Para a coleta dos dados do presente estudo, foram utilizadas 10 perguntas 

fechadas.  

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta dos dados de pesquisa, teve início o processo de análise, classificação e 

interpretação das informações coletadas. O objetivo da análise segundo Gil (2008, p. 156) “é 

organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para investigação”. A interpretação dá um sentido mais amplo para as 

respostas fazendo uma ligação com os conhecimentos adquiridos anteriormente (GIL, 2008). 

Os dados foram organizados em gráficos, com auxílio do Google Forms, os quais tem 

o objetivo de avaliar as possibilidades de mercado bem como a viabilidade econômica para 

abertura de uma microempresa de serviços gerais na cidade de Tapejara/RS. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar o plano de negócios da empresa de 

serviços gerais denominada Arte de Limpar, planejar o empreendimento para diminuir os riscos 

e incertezas, obter informações sobre os clientes, fornecedores, concorrentes, analisando os 

pontos fortes e fracos, fazendo a análise de viabilidade, com a seguinte estrutura de capítulos: 

Sumário Executivo e Análise de Mercado 

  

4.1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Arte de Limpar será uma empresa de pequeno porte cujo objetivo será prestar serviços 

de limpeza gerais para empresas localizadas em Tapejara/RS e também empresas da região, 

buscando fazer um trabalho honesto, com ética e sobretudo com qualidade tanto nos serviços 

quanto nos produtos que serão utilizados. 

Estará localizada na Rua Antoninho Ijoel Poggio, número 16, Bairro Nazaré, no 

município de Tapejara-RS. Contará com um ambiente que disponibilizará de rede wi-fi para 

contato com clientes, horário de atendimento amplo sendo de segunda a sábado das 07h ás 18h. 

 

4.1.1 Dados do Empreendedor  

Tabela 1: Dados do empreendedor 

Nome  Claudia Silveira dos Santos 

Endereço Rua Antoninho Ijoel Poggio, nº 16 

Cidade Tapejara 

Estado  Rio Grande do Sul 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Tabela 2 – Perfil do empreendedor 

Perfil 

Acadêmica de Administração na instituição FAT – Faculdade e Escola 

Possui experiência no ramo de serviços gerais de limpeza  

Atribuições 

Responsável pela gestão do empreendimento em todas as áreas, assim como a execução de 

tarefas do dia a dia juntamente com os demais colaboradores. 

Fonte: elaborado autora, 2021. 
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4.1.2 Missão, visão e valores   

Apresenta-se abaixo a missão, visão e valores da Arte de Limpar:  

Missão: Levar a solução completa de higiene e limpeza para os clientes. Prezar pela 

excelência no atendimento, buscando a satisfação dos clientes.  

Visão: Ser referência em qualidade nos produtos/serviços, dentro do mercado em que 

atua. Ser reconhecida como empresa comprometida com a satisfação dos clientes. 

Valores: Satisfação do cliente; qualidade no serviço prestado; princípios éticos e legais; 

eficiência na prestação de serviços; colaboradores motivados e comprometidos. 

 

4.2 ANÁLISE DO MERCADO 

Na etapa a seguir fez-se uma análise do público alvo, concorrentes e fornecedores. 

 

4.2.1 Descrição do Público-Alvo 

           Elaborou-se um questionário para analisar a viabilidade do negócio, a opinião quanto a 

utilização dos serviços de limpeza, se terceirizados ou não e, a avaliação dos serviços prestados. 

Para tanto, utilizou-se o Google Forms como plataforma para colher as respostas. Foram 

enviados 125 questionários e obteve-se as seguintes respostas: 

 

Gráfico 1 – Porte da empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme dados da pesquisa observa-se que a maioria das empresas pesquisadas, ou 

seja, 56,3% são microempresas, cujo faturamento anual é menor ou igual a R$ 360 mil e, 29,4% 

representantes de pequenas empresas cujo faturamento é maior que R$ 360 mil e menor ou 

igual   a R$ 4,8 milhões. Portanto, o que se percebe é que a maioria das empresas do município 
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de Tapejara/RS são micro ou pequenas empresas, com uma porcentagem pouco expressiva de 

médias ou grandes empresas. 

Gráfico 2 – Número de funcionários  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Com relação ao número de funcionários, observa-se que a grande maioria (87,3%) das 

empresas pesquisadas possuem de 1 a 50 funcionários; logo após aprecem as empresas que 

possuem de 51 a 100 funcionários; de 101 a 200, o que se percebe pelo gráfico 2, são 

pouquíssimas e com 201 ou mais funcionários também existe um número considerado 

expressivo visto o tamanho do município.  

 

Gráfico 3 – Atualmente, a equipe de limpeza é composta por 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Ao se perguntar, como a equipe de limpeza é composta atualmente, 53,2% responderam 

que a limpeza na empresa é feita por diaristas; 31% utilizam contratados CLT da empresa e 
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apenas 15,9% utilizam empresa terceirizada para a limpeza. Entende-se que, segundo dados da 

pesquisa as empresas de limpeza terceirizada atuam no município em menor porcentagem. 

 

Gráfico 4 – Como avalia o serviço executado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme dados da pesquisa observa-se que 49,6% avaliaram o serviço executado 

atualmente como bom; 26,4% avaliaram como muito bom; 21,6% consideram o serviço 

executado satisfatório sendo que, apenas 2,4% dos respondentes avaliaram o serviço como 

ruim. Pode-se dizer então, que a maioria das empresas avaliaram o serviço executado como 

bom ou muito bom. 

 

Gráfico 5 – Com qual frequência é executado o serviço de limpeza nos ambientes 

corporativos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Ao se questionar sobre a frequência em que os serviços de limpeza são executados nos 

ambientes corporativos, 52,4% responderam que diariamente; que os serviços são executados 

semanalmente, responderam 40,5%; outros quinzenalmente e o restante apenas mensalmente. 

Gráfico 6 – Terceirizar os serviços de limpeza para uma empresa especializada é 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Com relação a terceirização dos serviços de limpeza para uma empresa especializada a 

maioria dos respondentes (48,4%) consideram uma alternativa a ser considerada mesmo que o 

custo seja superior ao processo atual; 35,7% responderam que é uma alternativa a ser 

considerada, porém somente se o custo for inferior ao processo atual; 10% responderam que 

não é uma alternativa a ser considerada. O que se observa é que terceirizar os serviços de 

limpeza para a maioria é apenas uma alternativa a ser considerada. 

 

Gráfico 7 – Melhor modelo de atendimento do serviço de limpeza terceirizado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Observa-se no gráfico 7 que o melhor modelo de atendimento do serviço de limpeza 

terceirizado é aquele que oferece mão de obra, equipamentos e insumos (produtos químicos 
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para limpeza) o que representa 53,2% dos respondentes; 28,6% responderam que é aquele que 

oferece mão de obra e equipamentos (vassoura, pano, rodo, etc.) e 18,3% aquele que oferece 

apenas mão de obra. Entende-se que para a maioria uma empresa de serviços gerais deve 

oferecer aos seus clientes além da mão de obra, todo o material necessário para a limpeza. 

 

Gráfico 8 – Melhor forma de prestação desse serviço 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

No que diz respeito a melhor forma de prestação desse serviço para a empresa, 48% 

responderam que seria semanalmente e em horário específico; diariamente e em horário 

especifico 32,8% e, diariamente durante todo o horário de funcionamento da empresa apenas 

19,2% dos respondentes. Percebe-se pelas respostas obtidas que independente dos serviços 

serem prestados diária ou semanalmente os clientes preferem em horário específico fora do 

horário de funcionamento da empresa o que evita o desconforto para os que procuram os 

serviços das empresas contratantes. 

 

Gráfico 9 – Quanto ao horário da prestação do serviço 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Com relação ao horário da prestação de serviço, percebe-se que a maioria, ou seja, 68,8 

% responderam que ele pode ser executado durante o expediente e, 31,2% responderam que o 

serviço precisa ser executado fora do horário de expediente. Certamente pelo fato de que 

atrapalha o atendimento e a circulação dos clientes dentro da empresa que terceiriza os serviços 

de limpeza.  

 

4.2.2 Estudo dos Concorrentes 

O estudo dos concorrentes possibilita a empresa avaliar se poderá competir com as 

empresas que já estão há mais tempo no mercado. Para fazer uma análise da concorrência fez-

se um levantamento dos locais que ofereçam serviços iguais ou semelhantes da Arte de Limpar, 

na cidade de Tapejara/RS, os estabelecimentos identificados foram: 

 JB Serviços de Limpeza Ltda – Localizada na Rua do Comércio, 1510, Sala 301, Edifício 

Profissional Center – Centro. A empresa JB foi fundada em agosto de 2007. Tem como 

principal atividade limpeza em prédios, estabelecimentos bancários e em condomínios. É a mais 

antiga de todas e atua não só na cidade de Tapejara/RS, mas, também na região. 

 

 MK – A empresa Mk Limpeza que tem como razão social Ketlin Gasparin foi fundada 

em 09/12/2019 e está cadastrada na Solutudo no segmento de Domésticas. No mercado, a 

empresa está localizada na Rua do Comércio, Nº 400 - Apto 404 no bairro Centro em Tapejara 

- RS. A empresa Mk Limpeza tem como atividade fim, Serviços Domésticos. 

 

 P e Z – Está localizada na Rua 15 de Novembro, nº 390, Centro, Tapejara/RS. Presta 

serviços de limpeza em prédios e estabelecimentos comerciais. 

 

Ao analisar os concorrentes é possível afirmar que apesar de prestarem  

os mesmos tipos de serviços apresentam diferenças no tempo em que atuam no mercado e, isso 

indica experiência e uma clientela já formada, horário de prestação dos serviços e nas garantias 

que são oferecidas aos clientes. Outra questão importante a ser analisada é que todas atuam em 

Tapejara, apenas uma delas atua em Tapejara e região. 

 

4.2.3 Fornecedores 

Observando a eficiência, os fornecedores foram selecionados pensando na rapidez da  

entrega, na qualidade dos produtos e também será levado em conta o preço dos produtos. 
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Para que a estratégia de negócio da Arte de Limpar seja implementada com êxito, faz-

se necessário um perfeito entendimento da empresa com seus fornecedores, motivo pelo qual a 

Arte de Limpar pretende estabelecer parcerias duradouras com fornecedores qualificados.  

Além do que a empresa Arte de Limpar procura fornecedores confiáveis, que tenham 

preços atrativos, que forneçam produtos de qualidade e boa procedência para que a execução 

dos serviços atinja um nível que possa superar as expectativas do cliente. 

A empresa Arte de Limpar contará com os seguintes fornecedores:  

Limpar & Cia – Fundada em agosto de 2004, a Limpar & Cia está localizada na Rua do 

Comércio, número 879, no centro de Tapejara. Dispõe de produtos para limpeza doméstica e 

profissional, de excelente qualidade e ótima procedência. 

Stenzel Uniformes Profissionais – Encontra-se localizada na Avenida Sete de Setembro, 

645, sala 01, edifício Compostela - Centro Histórico, Tapejara. Fábrica especializada em 

uniformes para empresas e/ou equipe.  

 

4.3 PLANO FINANCEIRO 

Para abertura da empresa de serviços gerais a Arte de Limpar conta com um 

investimento inicial estimado em R$21.000,00 referente a aquisição de equipamentos, 

adequação do espaço e início da operação, como mostra o quadro abaixo. 

 

Tabela 3: Investimento inicial 

Documentação e Honorários para abertura  R$         600,00  

Mobiliário (mesas, cadeiras, armários)  R$      4.000,00  

Mobiliário (recepção, banheiro, demais)  R$      2.500,00  

Computadores   R$      2.500,00  

Equipamentos EPIs  R$         220,00  

Uniformes  R$         480,00  

Material para limpeza (alvejante, detergente, etc)  R$         800,00  

Material para uso da limpeza (rodo, vassoura, panos)  R$         900,00  

Divisórias e adaptação do espaço  R$      6.000,00  

Climatização  R$      3.000,00  

 Total   R$   21.000,00  

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

 

A seguir apresenta-se a projeção de custos e despesas dentro de um cenário otimista. 
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Tabela 4 – Projeção de custos e despesas/mês – cenário otimista 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

A estimativa é de que haja um aumento de 5% ao ano por causa da inflação. 

 

 

4.3.1 Fluxo de Caixa 

4.3.1.1 Receitas e Despesas  

O fluxo de caixa representa as entradas e saídas de dinheiro ao longo do projeto. Deste 

modo, é possível saber qual o rendimento e se economicamente o investimento é viável. Além 

do que o fluxo de caixa também estima o valor da entidade, planeja as operações e estabelece 

a capacidade de pagamento de uma dívida.  Dessa forma o fluxo de caixa projetado pela Arte 

de Limpar seria de: 

 

Tabela 5 – Fluxo de caixa – cenário otimista 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

A receita Arte de Limpar inicialmente se dará apenas através de serviços prestados para 

as empresas as quais serão contratantes da Arte de Limpar. Sendo que, o faturamento para 1 

turno diário, no valor de R$120,00, tomando como referência o atual mercado, ou seja, o que é 

DESCRIÇÃO DA DESPESA QUANTIDADE VALOR TOTAL MÊS TOTAL ANO

Contador 1 480,00R$       480,00R$         5.760,00R$      

Água 1 60,00R$         60,00R$           720,00R$         

Luz 1 80,00R$         80,00R$           960,00R$         

Internet 1 80,00R$         80,00R$           960,00R$         

Salários 4 1.076,31R$    4.305,24R$      51.662,88R$    

Encargos salários (INSS+FGTS) 4 166,83R$       667,31R$         8.007,75R$      

13 salário + encargos 4 103,59R$       414,38R$         4.972,55R$      

Férias + encargos 4 133,49R$       533,97R$         6.407,63R$      

Insalubridade 4 215,26R$       861,04R$         10.332,48R$    

Vale alimentação 4 364,00R$       1.456,00R$      17.472,00R$    

Material de consumo 4 120,00R$       480,00R$         5.760,00R$      

Material de expediente 4 125,00R$       500,00R$         6.000,00R$      

Pró-labore 1 1.100,00R$    1.100,00R$      13.200,00R$    

Vale Transporte 4 200,00R$       800,00R$         9.600,00R$      

Tributos sobre a renda (simples 9%) - 1.728,00R$    1.728,00R$      20.736,00R$    

Total 41 6.032,49R$    13.545,94R$    162.551,29R$  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receitas  R$         230.400,00 R$ 254.361,60 R$ 280.815,21 R$ 310.019,99 R$ 342.262,07

Despesas  R$         162.551,29 R$ 170.678,86 R$ 179.212,80 R$ 188.173,44 R$ 197.582,11

Lucro  R$           67.848,71 R$ 83.682,74 R$ 101.602,41 R$ 121.846,55 R$ 144.679,96
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cobrado hoje com uma funcionária trabalhando 5 dias por semana. E, mais a estimativa de um 

aumento em torno de 10,4% ao ano por turno de serviços prestados. 

 

4.3.1.2 Payback 

O Payback (PB) no entender de Sousa (2007) é o espaço de tempo em que ocorre o 

retorno do projeto. Se o investimento se pagar no prazo estabelecido, pode-se aceitar o 

investimento. 

De acordo com as projeções de fluxo de caixa realizadas pela Arte de Limpar o tempo 

de retorno do investimento será em 2 meses no Payback Simples.  

Com relação ao Payback simples, Sousa (2007) salienta que ele apresenta o tempo 

necessário para que o empreendedor recupere o capital que foi empregado, sem utilizar 

nenhuma taxa de desconto, amortiza-se o VP (Valor Presente) do empreendimento com as 

futuras entradas, levando em consideração a data zero. No caso da Arte de Limpar o tempo 

previsto para o retorno é de 2 meses. 

 

Tabela 6: Payback 

Período Payback Payback Simples 

0 -R$ 46.848,71 -R$ 46.848,71 

1 R$83.682,74 R$ 36.834,03 

2 R$ 101.602,41 R$ 138.436,44 

3 R$ 121.846,53 R$ 260.282,97 

4 R$144.679,96 R$404.962,93 

Fonte: elaborado pela autora, 2021 

 

Observa-se que será apenas um ano para a Arte de Limpar recuperar o capital 

empregado. 

 

Dentro de um cenário pessimista, com apenas 60% das horas trabalhadas tem-se os 

seguintes resultados:  

 

Tabela 7 - Projeção de custos e despesas num cenário pessimista - 60% das horas 
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Fonte: elaborado pela autora, 2021. 

 

O fluxo de caixa em um cenário mais pessimista seria o seguinte: 

 

 

Tabela: 8 – Fluxo de caixa - cenário pessimista 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021. 

 

Apresenta-se abaixo o Payback dentro de um cenário pessimista. 

 

Tabela 9 – Payback num cenário pessimista 

Período Payback Payback Simples 

0 -R$ 9.687,11 -R$ 9.687,11 

1 -R$4.413,58 -R$ 14.100,69 

2 R$ 3.607,06 -R$ 10.439,63 

3 R$ 12.885,83  R$ 2.392,20 

4 R$23.574,77  R$25.966,97 

Fonte: elaborado pela autora, 2021. 

 

DESCRIÇÃO DA DESPESA QUANTIDADE VALOR TOTAL MÊS TOTAL ANO

Contador 1 480,00R$       480,00R$         5.760,00R$      

Água 1 60,00R$         60,00R$           720,00R$         

Luz 1 80,00R$         80,00R$           960,00R$         

Internet 1 80,00R$         80,00R$           960,00R$         

Salários 4 1.076,31R$    4.305,24R$      51.662,88R$    

Encargos salários (INSS+FGTS) 4 166,83R$       667,31R$         8.007,75R$      

13 salário + encargos 4 103,59R$       414,38R$         4.972,55R$      

Férias + encargos 4 133,49R$       533,97R$         6.407,63R$      

Insalubridade 4 215,26R$       861,04R$         10.332,48R$    

Vale alimentação 4 364,00R$       1.456,00R$      17.472,00R$    

Material de consumo 4 72,00R$         288,00R$         3.456,00R$      

Material de expediente 4 75,00R$         300,00R$         3.600,00R$      

Pró-labore 1 1.100,00R$    1.100,00R$      13.200,00R$    

Vale Transporte 4 200,00R$       800,00R$         9.600,00R$      

Tributos sobre a renda (simples 9%) - 1.036,80R$    1.036,80R$      12.441,60R$    

Total 41 5.243,29R$    12.462,74R$    149.552,89R$  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receitas  R$  138.240,00 R$ 152.616,96 R$ 168.489,12 R$ 186.011,99 R$ 205.357,24

Despesas  R$  149.552,89 R$ 157.030,54 R$ 164.882,06 R$ 173.126,17 R$ 181.782,47

Lucro -R$   11.312,89 -R$ 4.413,58 R$ 3.607,06 R$ 12.885,83 R$ 23.574,77
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Para o retorno do capital investido dentro de um quadro pessimista a Arte de Limpar 

prevê um tempo estimado de 3 anos. 

 

4.4 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

A etapa da avaliação estratégica trata de dois aspectos fundamentais ao negócio, 

ambiente interno e ambiente externo. 

De uma maneira simples, o ambiente interno (forças e fraquezas) trata tudo que a própria 

empresa tem controle ou ação decisória tanto positiva quanto negativamente, ela pode intervir. 

Já com relação ao ambiente externo (oportunidades e ameaças), procura identificar fatos que a 

empresa não tem gestão ou ação decisória, podendo somente aproveitar ou minimizar impactos 

sobre a ocorrência destes. Nesse contexto, a Arte de Limpar apresenta abaixo sua Matriz de 

SWOT. 

 

Tabela 10 – Matriz de SWOT 

FORÇAS  

Experiência no ramo da limpeza 

Qualidade dos serviços oferecidos 

Preços competitivos 

Colaboradores motivados 

FRAQUEZAS  

Pouco capital   

Localização 

Conquistar o reconhecimento 

OPORTUNIDADES  

Crescimento da cidade e do número de 

empresas  

AMEAÇAS 

Concorrentes  

Crise econômica provocada pela Covid-19 

Custo de um funcionário (Leis)  

Fonte: Elaborado pela autora, 2021 

 

A análise do ambiente interno (forças e fraquezas), sob o ponto de vista de Kotler e 

Keller (2012, p. 50) uma coisa é perceber oportunidades atraentes, outra é ter capacidade de 

tirar o melhor proveito delas. Portanto, cada negócio precisa avaliar periodicamente suas forças 

e fraquezas internas. 

O ambiente externo é composto pelas oportunidades e ameaças e, de acordo com 

Bethlem (2009) o ambiente externo exerce muita influência no desempenho da empresa. Sendo 

assim, a empresa precisa realizar uma análise das ameaças e oportunidades, o que na verdade 

só é possível a partir de um conhecimento prévio do ambiente em que ela atua ou deseja atuar.  



40 

 

Hoje existe muita competitividade, então as empresas devem sempre buscar maneiras 

para se sobressair no mercado em meio a tanta concorrência e dessa forma alcançar o tão 

almejado sucesso empresarial. Para tanto, a análise de Swot tornou-se uma das ferramentas 

estratégicas mais utilizadas pelas empresas, a mesma consiste em analisar o ambiente, ou seja, 

os fatores internos e externos da empresa. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo principal do presente trabalho foi elaborar um plano de negócio para a Arte 

de Limpar a fim de elaborar um plano de negócio para abertura de uma microempresa de 

serviços gerais, no município de Tapejara/RS.  

Para a elaboração do plano de negócios foi necessário a realização de uma revisão 

bibliográfica procurando conceitos que poderiam proporcionar conhecimento teórico para 

construir o plano. 

O plano de negócio, é um documento em forma de texto, no qual é apresentada uma 

proposta de negócio para um mercado. E, é no momento da preparação do plano de trabalho 

que o indivíduo terá os elementos suficientes para decidir se deve ou não abrir a empresa que 

imaginou, lançar um novo produto que concebeu, proceder a uma expansão etc.  

O primeiro passo para elaborar um plano de negócio é fazer uma análise do mercado, 

buscando conhecer o público-alvo (cliente) seus concorrentes e seus fornecedores. Na verdade, 

o plano de negócio torna-se uma ferramenta para um bom planejamento. É o plano de negócio 

que vai dizer se vale a pena abrir o negócio. 

Ao avaliar as possibilidades de mercado frente ao atual cenário, a pesquisa apontou que 

existe a viabilidade de abertura de uma empresa de serviços gerais em Tapejara/RS.   

Quanto a viabilidade econômica para abertura de uma microempresa de serviços gerais 

pode-se dizer que ela existe, visto que, mesmo com pouco capital o retorno é garantido pelos 

cálculos apresentados. 

Logo, conclui-se que mesmo com a existência de outras empresas de serviços gerais, 

existe a possibilidade tanto de mercado quanto econômica para abertura de uma nova empresa.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado para empresas associadas da ACISAT de Tapejara/RS 

que utilizam os serviços de limpeza de empresas do ramo já existentes. 

1 - Porte da empresa: 

( ) Microempresa – Menor ou igual R$ 360 mil. 

( ) Pequena Empresa – Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões. 

( ) Média Empresa – Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões. 

( ) Grande Empresa – Maior que R$ 300 milhões. 

 

2 - Número de Funcionários na unidade respondente 

( ) 1 a 50 

( ) 51 a 100 

( ) 101 a 200 

( ) 201 ou mais 

 

3 - Atualmente, a equipe de limpeza é composta por: 

( ) contratados CLT da empresa 

( ) empresa terceirizada 

( ) diaristas 

 

4 - Como avalia o serviço executado atualmente? 

( ) Muito Bom 

( ) Bom 

( ) Satisfatório 

( ) Ruim 

 

5 - Com qual frequência é executado os serviços de limpeza nos ambientes corporativos? 

( ) Diariamente  

( ) Quinzenalmente   

( ) Semanalmente   

( ) Mensalmente 
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6 - Terceirizar os serviços de limpeza para uma empresa especializada é: 

( ) Uma alternativa a ser considerada mesmo que o custo seja superior ao processo atual 

( ) Uma alternativa a ser considerada porém somente se o custo for inferior ao processo atual 

( ) Não é uma alternativa a ser considerada (caso seja essa opção, por gentileza descrever o 

motivo) 

 

7 - Na sua opinião, qual o melhor modelo de atendimento do serviço de limpeza terceirizado? 

( ) somente mão de obra 

( ) mão de obra e equipamentos de limpeza (vassoura, pano, rodo, etc) 

( ) mão de obra, equipamentos e insumos (produtos químicos para limpeza) 

 

8 - Para a empresa, qual a melhor forma de prestação desse serviço 

( ) diariamente em horário específico 

( ) diariamente durante todo o horário de funcionamento da empresa 

( ) semanalmente em horário específico 

 

9 - Quanto ao horário da prestação do serviço 

( ) pode ser executado durante o expediente 

( ) precisa ser executado fora do horário de expediente 
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