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Resumo 

 

Esse trabalho é um estudo para a avaliação da viabilidade comercial e 

financeira de uma prestadora de serviços e teve como principal objetivo 

elaborar um plano de negócio que forneça informações sobre a futura empresa. 

Para essa avaliação, foram realizados estudos sobre a sustentabilidade do 

negócio, onde a informação obtida através das pesquisas identificou estilos de 

trabalho, na qual a empresa precisará desenvolver para se inserir e 

permanecer no mercado, conceitos teóricos sobre análise da formação de 

estratégia, técnicas de administração para operações e serviços, teoremas de 

finanças, e os métodos de comunicação. Além desses estudos também foi 

desenvolvido um curto planejamento estratégico, onde se apresentou as 

oportunidades e ameaças que a futura empresa enfrentará, criando condições 

para que ela decida de forma ágil em momentos de necessidades. Ainda 

incorporado ao planejamento estratégico foi mencionado a localização e 

demais dados. No planejamento financeiro verificou-se a viabilidade financeira 

do futuro empreendimento, onde se apresentou o investimento inicial, para o 

funcionamento da empresa. Ao longo do trabalho será apresentado 

informações e dados levantados por meio de pesquisa. Essas informações, 

juntamente com os fundamentos teóricos, serão essenciais para a conclusão 

da avaliação positiva do negócio, apresentado como uma inovação no padrão 

de entregas de São Caetano do Sul e região. 
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Abstract 

 

 

This work is a study for the evaluation of the commercial and financial viability 

of a provider of internet services and aimed to draw up a business plan to 

provide information on the future company. For this evaluation, studies were 

conducted on the sustainability of the business, where information obtained 

through the surveys identified work styles, in which the company will need to 

develop to get into and stay in the market, theoretical concepts on strategy  

analysis training, techniques administration for operations and services, finance 

theorems, and methods of communication. In addition to these studies it was 

also developed a short strategic planning, where he presented the opportunities 

and threats that the company faces future, creating conditions for it to decide 

expeditiously in times of needs. Also incorporated into the strategic planning 

was mentioned location and other data. In financial planning there was the 

financial viability of future development, where she performed the initial 

investment, and some furniture company equipment. Throughout the work will 

be presented information and data collected through research. This information, 

along with the theoretical foundations, will be essential for the completion of the 

positive assessment of business, presented as an innovation in the standard 

delivery of São Caetano. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho desenvolvido refere-se a um curto plano de negócio da 

criação da empresa/startup Viva la Feira, atuando inicialmente em São Paulo e 

visando a expansão do serviço para todo o território Brasileiro. 

O trabalho contém as informações sobre a criação da empresa e o plano de 

negócio, estratégias e métodos de divulgação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Buscando solucionar o problema da falta de tempo das pessoas para 

frequentarem feiras livres e pequenos estabelecimentos hortifrutigranjeiros, foi 

desenvolvida a proposta do aplicativo “Viva La Feira”, que busca conectar o 

consumidor ao comércio em tempo hábil, aliada a separação e venda do 

comerciante, há a distribuição de embalagens biodegradáveis, facilitando o 

acesso das pessoas á produtos disponibilizados na feira livre e visando atender 

a demanda da lei ambiental no estado de São Paulo. 

Espera-se da mesma forma que o serviço se expanda a outros 

segmentos do mercados. 
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1. A EMPRESA 

 

 

Startup de facilitação de compra de produtos alimentícios e distribuição de 

embalagens, a empresa tem como objetivo a facilidade de compra e 

fornecimento, visando fazer uma conexão direta e de qualidade entre 

fornecedores e clientes. 

Buscando melhorias na qualidade de vida dos clientes, alterando a forma 

que a sociedade se organiza e contribuindo para um desenvolvimento 

sustentável. 

 

1.1 A criação 

 

A empresa foi fundada no segundo semestre de 2016, composta por 3 

sócios.  

Devido à crise que atinge o País eles buscaram um novo rumo 

profissional e satisfatório utilizando os meios informatizados. 

Pensando no que eles poderiam oferecer as pessoas, pensaram em 

algo inovador e sustentável por meio da tecnologia que devido á tendência 

atrairá o público. Os sócios se organizaram entre si, exercendo assim diversas 

tarefas para poderem desenvolver a ideia e encontrar a melhor forma de atingir 

o público com facilidade, qualidade, ética, prontidão e cordialidade.    

 

1.2 Produto e nicho de mercado.  

 Feito para ampliar a geração de renda a feirantes, pequenos comércios 

de alimentos, minimercados e similares, foi elaborado o projeto para a 

promoção de vendas de alimentos hortifrutigranjeiros aliada a distribuição de 

embalagens biodegradáveis conectando os clientes em tempo real com os 

estabelecimentos em funcionamento cadastrados. 

Com simples métodos de pagamento o cliente poderá realizar compras 

em estabelecimentos locais sem sair de casa. 
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1.4 ANÁLISE DE SWOT 

 

Figura 1 - Imagem de autoria do grupo 

 

 

A Analise de Swot é uma ferramenta de gestão muito utilizada para a 

avaliação estratégica dos ambientes interno e externo de uma empresa. 

O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras “ Strenghts 

(forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threates 

(ameaças). 

A técnica foi adaptada também pelo coaching, e exerce um papel 

fundamental no alcance de objetivos, identificando as potencialidades e os 

pontos a desenvolver de uma organização e do indivíduo. 

Com base na sondagem do projeto, foram identificadas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS Fraquezas

Oportunidades Ameaças 
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Forças: Pionerismo na proposta, preços vantajosos e agilidade na divulgação 

local. 

 

Fraquezas: Equipe reduzida, pouca infra-estrutura, apoio logístico limitado. 

 

Oportunidades: Geração da consciencia ecológica, nicho de mercado, atingir 

outros segmentos. 

 

Ameaças: Alterações nas leis que se refere-se a feira livre, alterações de 

preços no espaço virtual. 
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1.5 5W2H 

 

Para desenvolver ideias e solucionar problemas encontrados durante a 

analise,foi utilizado o 5W2H, que define de maneira clara as ações a serem 

adotadas para a conquista dos objetivos. 

Esse plano consiste nas respostas das seguintes questões : 

 

a) What – O que será feito ? 

b) Who – Quem o fará ? 

c) When – Quando será feito ? 

d) Where – Onde será feito ? 

e) Why – Por que será feito ? 

f) How – Como será feito ? 

g) How Much – Quanto custará ? 

O que será feito  Aplicativo Viva La Feira 

Quem o fará Empresa desenvolvedora do aplicativo e 

responsável pela parte técnica 

Quando será feito Segundo semestre de 2017 

Onde será feito São Paulo/SP 

Por que será feito Para promover a venda de pequenos 

comerciantes e incentivar o consumo. 

Como será feito O aplicativo gera o pedido, e o 

comerciante o separa para o cliente, ele 

realiza o pagamento online e vai ao 

estabelecimento retirar a compra. 

Quanto custará R$ 2200 reais, R$200 reais ao mês 
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2.0 ÉTICA E CIDADANIA 

 

2.1 Missão da empresa  

Mostrar que a tecnologia nos dias de hoje pode facilitar a vida de todas as 

pessoas, agregando valor para as empresas, aumentando lucros e reduzindo 

custos, contribuindo para uma maior circulação de materiais, otimizando 

espaços para satisfação do cliente, reduzindo o trânsito, otimizando o tempo do 

cliente e juntamente com isso contribuir com o planeta diminuindo a circulação 

de sacolas plásticas que não são biodegradáveis  

 

2.2 Visão da empresa 

  “A Viva lá Feira, deseja a melhor utilização do tempo e dos recursos por 

parte das pessoas. ” 

 

2.3 Valores 

Social: Gerar a diminuição de filas em comércios, gerando qualidade de 

vida para as pessoas promovendo uma melhor utilização do tempo. 

Promover a acessibilidade para pessoas com deficiências visuais, físicas e 

cognitivas disponibilizando um serviço de compra eficaz e rápido. 

Político: Alcançar renome no mercado, atingindo um nicho de mercado, 

que fica entre os métodos convencionais de compra e o padrão usado para 

transitar nas feiras livres. 

Facilitar ao fornecedor o conhecimento sobre as preferências de seus clientes. 

Econômico: Reduzir o consumo de papel e sacolas plásticas prejudiciais 

ao meio ambiente contribuindo para a melhor circulação de embalagens 

biodegradáveis. otimizando os espaços e reduzindo custos. 

  

2.4  Código de ética interno. 

A Viva lá Feira tem como código de ética interno, uma expressão 

estadunidense, chamada “Walk the Talk”, conhecida recentemente pelos 

empreendedores brasileiros, significa: “Fazer o que se fala”. 
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Nossos sócios são pessoas que vivem e desejam viver uma vida 

sustentável, procurando sempre a melhor forma da utilização do tempo e dos 

recursos naturais; expressamente, a visão da empresa. 

 

2.5 Registro 

 

Rua Manoel Coelho, n° 500. 

Centro. São Caetano do Sul / SP. CEP.09510-111 

Telefone é (011)9999-3333. WhatsApp: (11)99999-3333 

Site: www.vivalafeira.com.br 

Facebook: www.facebook.com/vivalafeira 
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3.GESTÃO DE PESSOAS 

 

É o departamento dentro da empresa, responsável por administrar e 

gerir o capital humano, também conhecido como Departamento Pessoal. 

Podemos dizer que é o coração da organização, pois todos os processos 

pessoais de todos os colaboradores passam por essa área. 

É também responsável pela disseminação da cultura organizacional, 

tendo conhecimento de todos os processos internos, e os mecanismos de 

funcionamento dos elementos que compõem a empresa. 

 

3.1 Definição de cargos 

 

Cargo é o termo utilizado para conjunto de atividades que cada pessoa 

exerce dentro de uma empresa e que de acordo com Chiavenato (Livro Gestão 

de pessoas,1999, p.160), “figura em certa posição formal do organograma de 

empresa”.  

Para Lacombe (Administração: princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2003.), ”cargo é um conjunto de funções de mesma natureza de 

trabalho, requisitos e nível de dificuldades semelhantes e com 

responsabilidades em comum”. Segundo Paschoal (Administração de cargos e 

salários: manual prático e novas metodologias. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2001, p. 04) o cargo, é a forma tradicional das organizações 

ordenarem e agruparem as tarefas atribuídas as pessoas que compõem em um 

conjunto mais ou menos formal. 

A empresa Viva lá Feira será composta por 3 sócios-colaboradores, onde 

todos irão coordenar diferentes áreas de atuação. uma startup, a faixa salarial 

pode variar. 
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3.2 Definição de salários/remunerações 

 

Além de expressar as atividades e as responsabilidades exigidas, o 

cargo é a base para se determinar a remuneração do seu ocupante, uma vez 

que as pessoas trabalham nas organizações em função de certas expectativas 

e resultados.  

Desse modo, para Chiavenato (Livro Gestão de pessoas,1999), a 

remuneração envolve todas as formas de pagamento ou de recompensas 

dadas aos funcionários decorrentes do seu emprego, pois como parceiro da 

empresa, este funcionário está disposto a investir no seu trabalho com 

dedicação pessoal, conhecimento e habilidades, desde que receba uma 

retribuição e valorização adequada. 

 

3.3 Clima organizacional 

 

O clima organizacional reflete o modo como as pessoas interagem umas 

com as outras, com os clientes e fornecedores internos e externos, bem como 

o grau de satisfação com o contexto que as cerca. O clima organizacional pode 

ser agradável, receptivo, caloroso e envolvente, em um extremo, ou 

desagradável, agressivo, frio e alienante em outro extremo. 

Segundo Oliveira (Pesquisas de Clima Interno nas Empresas: o caso 

dos desconfiometros avariados, São Paulo, Nobel 1995 p.47), o clima interno é 

o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado momento, 

estado momentâneo e passível de alteração mesmo em curto espaço de tempo 

em razão de novas influências surgidas, e que decorre das decisões e ações 

pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, ou das reações dos 

empregados a essas ações ou à perspectiva delas. Esse estado interno pode 

ter sido influenciado por acontecimentos externos ou internos à empresa, e 

pode ser origem de desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e 

ações internas. 
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3.4 Segurança do trabalho 

 

De acordo com a NR-6 da Portaria nº 3214 de 8 de junho de 1978, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual – EPI: 

 

Todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a 

integridade física do trabalhador. 

 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento e nas 

seguintes circunstâncias: 

a) Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente 
inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho; 

b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas;  Para atender as situações de emergência 

 

De acordo com a CLT – Consolidação das Leis de Trabalho /Capítulo V – 

da segurança e medicina do trabalho / Seção IV - do equipamento de proteção 

individual 

Art.166 - A empresa é obrigada a fornecer  aos empregados, 

gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde 

dos empregados. 

Art.167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou 

utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do 

Trabalho. 
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A Viva La Feira se compromete á fornecer os seguintes EPIS e no ato 

distribuir e comunicar o colaborador das responsabilidades do empregador e do 

colaborador : 

 

a) Camisa de manga curta 

b) Jaqueta  
c) Roupa impermeável e bota tipo galocha  
 

 

 

4 LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

 

4.1 A importância da publicidade 

 

O objetivo de qualquer empresa é maximizar as vendas do seu negócio, 

esta maximização das vendas acaba por traduzir-se também no final numa 

maximização dos lucros da empresa.  

Desta forma é possível afirmar que o investimento em publicidade acaba 

por compensar e garantir que as vendas do negócio também aumentam. 

Para além da maximização das vendas e dos lucros, a publicidade traz à 

empresa outros benefícios, sendo um dos mais importantes tornar a marca e 

nome da empresa mais familiar no mercado e para os seus consumidores. É 

simples, quem publicita vende mais!  

Isto acontece porque o consumidor só vai poder adquirir produtos e serviços 

de determinada empresa, quando tem conhecimento da sua existência. 
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4.2 Métodos de publicidade 

Métodos comuns para transmitir mensagens de propaganda incluem 

noticiários, comunicações oficiais, revistas, comerciais, livros, folhetos, filmes 

de propaganda, rádio, televisão e pôsteres, que relacionem o produto/serviço 

oferecido quanto as suas características e benefícios 

No caso da divulgação de uma ideia ou conceito, o meio utilizado deve 

corresponder ao público-alvo e acompanhado da linha de pensamento da 

missão da empresa, a fim de instigar no público o interesse e a aderência ao 

conceito.  

A Viva la Feira se apresentará nas redes sociais, e será divulgada nas ruas 

e estabelecimentos credenciados através dos materiais de divulgação como a 

própria embalagem  e folhetos informativos. 

Posteriormente os métodos de publicidade irão se estender à rádio, 

televisão, revistas e jornais. 

 

4.3  O mercado do aplicativo móvel. 

 

Um aplicativo móvel ou aplicação móvel, conhecido normalmente por seu 
nome abreviado app, é um software desenvolvido para ser instalado em um 
dispositivo eletrônico móvel, um telefone celular, um smartphone ou um leitor 
de MP3. Este aplicativo pode ser instalado no dispositivo, logo que os 
respectivos modelos ou, se o aparelho permite que ele, baixado pelo usuário 
através de uma loja on-line, tais como Google Play, App Store ou Windows 
Phone Store.  

Uma parte dos aplicativos disponíveis são gratuitos, enquanto outros são 
pagos. Estes aplicativos são pré-instalados ou vêm direto da fábrica, baixados 
pelos clientes de várias plataformas de distribuição de software móvel ou 
aplicativos da web entregues por HTTP que usam processamento do lado do 
servidor ou do cliente (por exemplo, JavaScript) para fornecer uma experiência 
"aplicativo" dentro de um navegador da Web. 

O número de downloads de aplicativos móveis está em forte crescimento. 
Esta tendência está associada com a venda de smartphones, que também 
houve um grande crescimento de 74% em um ano. Os apps encontram-se 
disponíveis em plataformas de distribuição.  
Popularizaram-se em 2008 e são normalmente asseguradas pelo sistema 
operacional móvel. Algumas aplicações são exclusivamente gratuitas ou têm 
versões gratuitas, enquanto outras são comercializadas a valores relativamente 
e de forma geral acessíveis. Quanto à aplicação paga, geralmente uma 
percentagem de 20% a 30% é atribuída ao distribuidor e o restante para o 
criador da App. 
  A mesma aplicação pode custar um valor diferente dependendo do 
dispositivo para o qual é descarregada, isto é, a mesma aplicação pode ter um 
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custo diferente para iOS, para Android ou outro sistema operativo. Geralmente, 
são descarregadas (vulgo download) da plataforma para um dispositivo de 
destino, como um iPhone, BlackBerry, smartphones com sistema operativo 
Android, Windows Phone, para tablets e computadores portáteis (laptop 
computer) ou de secretária (desktop computer). A sigla "app" é uma abreviatura 
do termo "aplicação de software". Foi em 2010 que se tornou tão popular que 
foi assinalada como "Palavra do Ano" pela American Dialect Society.  

Em 2009, David Pogue um escritor e colunista de artigos de tecnologia 
afirmou que os smartphones mais recentes poderiam ser designados por "app 
phones" para distingui-los dos menos sofisticados. Originalmente as Aplicações 
móveis foram criadas e classificadas como ferramentas de suporte à 
produtividade e à recuperação de informação generalizada, incluindo correio 
eletrônico, calendário, contatos, mercado de ações, informações 
meteorológicas entre outras do gênero.  

No entanto, a crescente procura, a disponibilidade facilitada e a evolução 
das apps, conduziu à rápida expansão para outras categorias, como jogos, 
GPS, serviços de informação meteorológica, serviços de acompanhamento de 
pedidos vários, compra de bilhetes, confirmações de presenças, conexões nas 
redes sociais, aplicações nas mais diversas áreas, como saúde, desporto, 
banca e negócios, mercados de ações, etc., tudo isto para a generalidade dos 
dispositivos móveis.  

A disseminação no número e variedade de aplicações serviu de fonte de 
estímulo à investigação e consequente criação de inúmeras Apps para atender 
as necessidades mais diversas da maioria dos utilitários. 

O propósito dos aplicativos visa de facilitar o dia-a-dia ao seu utilizador, 
fornecendo-lhe as mais diversas funcionalidades com infinitas possibilidades, 
podem ser utilizados em qualquer dispositivo móvel podendo, ou não, ter a 
funcionalidade da geo-localização, de forma a tornar o produto mais relevante 
para ser utilizado no local e no momento em que é utilizado, o exemplo dos 
mapas é o exemplo clássico, mas também pode servir para obter vales de 
descontos de lojas nas proximidades ou para sugerir pontos de interesse para 
o utilizador. 

Uma das áreas em que os aplicativos têm um enorme potencial é a 
saúde. Segundo a Siddiqui (Utilization of Smartphones to Access Health-related 
Information: A Descriptive Analysis 2013), os dispositivos móveis podem ajudar 
na manutenção da saúde e prevenção da doença. As Apps desenvolvidas para 
este efeito podem ter funcionalidades que ajudem 
melhorar a acessibilidade a tratamentos bem como a rapidez e a exatidão dos 
exames de diagnóstico.  

Os aplicativos podem ter funcionalidades que aproximam os pacientes 
dos prestadores de cuidados ou podem ajudar em coisas tão simples como a 
adesão à terapêutica, fazendo com que o paciente não se esqueça da toma 
dos medicamentos. 
 
4.4 Dados Estatísticos 

 
De acordo com a Portio Research (Março de 2013) estimou-se que, até 

o final de 2012, 1.2 mil milhões de pessoas em todo o mundo estariam usando 
aplicações para dispositivos móveis. Projeta-se que esta tendência cresça a 
29,8% por ano, atingindo as 4.4 mil milhões de utilizadores até finais de 2017. 
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Contudo grande parte deste crescimento advém da Ásia, que até 2017 
representaram quase 50% dos usuários.  

O mercado das aplicações ainda têm muito para crescer, segundo a ITU 
(International Telecommunication Union) em Fevereiro de 2013, existiam 6.8 
mil milhões de subscritores de dispositivos móveis, o que significa que 17% 
destes usam aplicativos.  

Analistas estimam que os downloads em 2013 atinjam entre 56 a 82 
biliões. Em 2017, podem mesmo chegar aos 200 mil milhões de downloads. A 
ABI Research, em Março de 2013, previa que 56 mil milhões de apps seriam 
descarregadas para smartphones durante o mesmo ano.  

Distribuídas pelos sistemas operadores da seguinte forma: 58% pela 
Google Android, 33% pela Apple iOS, 4% pela Microsoft Windows Phone e 3% 
pertencem à Blackberry. Estimou também que 14 mil milhões de aplicativos 
seriam instalados em tablets, neste caso a distribuição pelos operadores de 
sistema seria: 75% de iOS, 21% de Android, 2% de Windows.  

A Android inclui as apps da Amazon Kindle Fire, que representariam 4% 
dos downloads. 

A Portio Research (Março de 2013), estima que globalmente  esse 
número alcançará a marca de 82 mil milhões de downloads de durante o ano 
de 2013 e que até 2017 ultrapassará os 200 mil milhões de downloads por ano. 
Segundo uma pesquisa de mercado a cargo da Gartner,, 102 mil milhões de 
apps serão instaladas durante o ano de 2013, 91% gratuitas, que ainda assim 
gerarão 26 biliões de Dólares Americanos.  

Conforme um relatório analítico estima-se que as receitas provenientes 
da distribuição de Apps ultrapassem os 10 mil milhões de dólares americanos 
por ano dentro da União Europeia, bem como, em 28 países da EU, mais de 
529.000 de empregos criar-se-ão como resultado do aumento exponencial do 
mercado das apps. 

 
4.5 Desenvolvimento 

O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, envolve 
processos mais ou menos complicados, a complexidade dos processos é 
reflexo da experiência do criador e proporcional à estrutura e configurações do 
software a ser produzido, ao número de dispositivos distintos em que estas vão 
operar, às especificações do hardware e às plataformas que as vão 
disponibilizar.  

As aplicações podem vir pré-instaladas com os dispositivos móveis, 
podem ser transferidas pelos utilitários ou seus representantes, descarregando-
as de plataformas de distribuição de software, no caso de empresas e redes de 
comunicação ou ainda, transferindo-as diretamente da Web para o dispositivo 
móvel. É preciso, igualmente, submeter as atualizações e avaliar a 
necessidade de possíveis modificações mais ou menos extremas dentro de 
cada plataforma. 

A Economia dos aplicativos encontra-se ainda numa fase púbere, 
contudo, de acordo com um relatório realizado em 2013 pela Vision mobile[13] , 
estimou-se que nos 28 países membros da UE, a economia das apps contribua 
para 794 mil postos de trabalho indiretamente associados, 529 mil postos de 
trabalho diretamente associados, dos quais 60% são de criadores de 
aplicações móveis. Estimou-se igualmente que 22% da produção global de 
produtos e serviços relacionados com as aplicações móveis sejam 
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provenientes da EU e que o retorno dessa economia exceda os 10 mil milhões 
por ano. 

 

4.6  Fluxograma do processo 

  

Fluxograma é uma representação de um processo que utiliza símbolos 

gráficos para descrever passo a passo a natureza e o fluxo deste processo. 
 O objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e 
elementos, além da sequência operacional que caracteriza o trabalho que está 
sendo executado. 

 

 
Figura 2- Exemplo de fluxograma, via citycitizens 

As etapas do fluxograma são apresentadas utilizando-se figuras 

geométricas que podem ser círculos, triângulos, retângulos, linhas ou setas, 
sendo que cada símbolo possui um significado importante. Quando 

pretendemos descrever um processo através de fluxogramas, as formas mais 

comuns de disposição são: de forma linear (fluxograma Linear) ou de forma 

matricial (fluxograma Funcional ou Matricial). 

O fluxograma linear é um diagrama que exibe a sequência de trabalho 

passo a passo que compõe o processo. Esta ferramenta ajuda a identificar 
retrabalhos, redundâncias ou etapas desencessárias. 

Nas imagens que se seguem ,são explicadas as operações cruciais para o 
funcionamento do aplicativo e do processo de venda do fornecedor para o 
cliente, sendo demonstradas através do fluxograma linear. 
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a) Fluxograma do processo do fornecedor 

 

 
 
Observa- se que o indicador 1 leva o fluxograma para outra etapa do processo, 

O objetivo deste fluxograma é além de informar o fornecedor sobre a operação 

que ele deve realizar diariamente, é um método que ao ser desenvolvido no 

aplicativo, o tornará a prova de erros banais. 
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b) Fluxograma do processo cliente final 
 
 

 

 

 

 

 

Este  fluxograma demonstra a operação realizada pelo cliente final, o 

consumidor e frequentador da feira-livre; Observa-se que o processo em 

ambos fluxogramas, se encerra com a não disponibilidade dos produtos ou 

quantidades que o cliente solicita, e quando a solicitação é procedente em 

conjunto com o fornecedor, Nos dirigimos ao processo final, onde o cliente 

realiza o pagamento, retira seu produto e avalia o fornecedor, sendo ele 

também avaliado; 
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c) Fluxograma do processo cliente final e fornecedor. 
 

 

1 
Fluxograma operação 

fornecedor e cliente  

Cliente se apresenta para retirar o  
pedido 

Os produtos  
estão de 
acordo com o  

Fornecedor revisa o pedido e 

corrige o  erro. 

NÃO 

Cliente realiza o pagamento. 

Os itens já  
estavam pagos?  

SIM 

NÃO 

Cliente retira o pedido. 

SIM 

Cliente avalia fornecedor. 

Fornecedor avalia cliente. 

FIM 



23 
 

 

5.MARKETING 

 

Marketing é o processo e planejamento desde a concepção, promoção, 

distribuição de produtos e ou serviços para criar mercadorias. 

Afim de satisfazer os objetivos individuais ou organizacionais. 

 

5.1  Microambiente 

O micro ambiente de marketing tem como tarefa atrair clientes e relacionar-

se com eles, oferecendo valor e satisfação. 

No entanto, essa tarefa não pode ser realizada apenas pelos profissionais de 

marketing, o sucesso depende de outros fatores, que são outros 

departamentos, fornecedores, intermediários, entre outros que combinam para 

construir o sistema de entrega de valor da empresa. Veremos os fatores que 

contribuem para o ambiente de marketing. 

 

A empresa : É levado em consideração pela administração do marketing, 

grupos da empresa como, a administração de topo, departamentos de 

finanças, pesquisa e desenvolvimento, compras, contabilidade, entre outros; 

grupos estes que formam o ambiente interno, e em conjunto tem impacto sobre 

os planos de ações de marketing. 

Segundo o conceito de marketing, todas essas funções devem pensar 

no consumidor, atuando em harmonia para oferecer valor superior e satisfação 

ao cliente. 

Fornecedores : São elo fundamental no sistema geral de entrega de 

valor da empresa ao consumidor, os quais serão também o veículo de 

distribuição do serviço; o aumento dos custos dos suprimentos pode forçar 

também o aumento dos preços, podendo prejudicar o volume de vendas da 

empresa. São eles, a empresa administradora do software do aplicativo, e a 

empresa fornecedora da sacola biodegradável. 

Intermediários : Os feirantes, são nossos clientes diretos e 

intermediários, são eles que tornam a Viva La Feira conhecida além dos 

veículos de marketing que serão usados, impulsionando as vendas, e a 

distribuição de seus produtos aos compradores finais. 
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Clientes : A empresa deve estudar seus clientes de perto, a Viva la Feira 

terá 3 tipos de clientes. O mercado consumidor (indivíduos e famílias),o 

mercado para compra de bens e serviços, e o o mercado revendedor (compra 

para devolver com lucro), tendo mensalmente os indicadores que estimulam 

uma análise para desenvolver melhorias para o aplicativo e para o cliente; 

Públicos:  O público é qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial 

em utilizar o serviço como fornecedor ou como cliente final. 

 

5.2  Macro ambiente 

 

Em São Paulo, há 857 feiras livres, segundo dados Secretaria Municipal de 

Coordenação das Subprefeituras. Nelas, há 16.305 barracas. Se sormarmos a 

extensão de todas as feiras, temos 248, 6 quilômetros – quase a mesma 

distância entre São Paulo e Ubatuba, no litoral norte do Estado. Em média são 

122 feiras por cada dia da semana. 

As subprefeituras da Penha e da Mooca, ambas na zona leste, são as 

campeãs em número de feiras, com 52 e 42, respectivamente. Perus, na zona 

norte, e Parelheiros, na zona sul, empatam em último lugar, ambas com 8. 

O macro ambiente é onde a empresa e todos os outros atores operam, 

oferecendo oportunidades e expondo as possíveis ameaças para a empresa, 

as principais forças do macro ambiente são : 

O ambiente demográfico que é o estudo da população humana em termos 

de tamanho, localização, idade, sexo, raça, ocupação e outros dados 

estatísticos e o ambiente econômico que estuda o poder de compra dos 

consumidores, ele consiste em fatores que afetam o poder de compra e hábitos 

dos gastos do consumidor. 

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, dos 12.073 feirantes cadastrados, 

60% são homens com idades entre 36 e 65 anos. Já os jovens até 25 anos 

correspondem a 3% de comerciantes do ramo e os idosos compõem 13% 

 

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/feiras_livres/onde_encontrar/index.php?p=16601
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/feiras_livres/onde_encontrar/index.php?p=16601
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5.3  Pesquisa de mercado 

 

A Viva la Feira disponibilizou via internet uma pesquisa de mercado visando 

consultar seus dois públicos principais. 

A pesquisa está disponível para o público hospedada no site 

“SurveyMonkey” que provê pesquisas personalizáveis gratuitas com limite de 

100 respostas, bem como uma suíte de programas back-end que inclui análise 

de dados, seleção de amostras, eliminação de vieses, e ferramentas de 

representação de dados. 

Além de oferecer planos gratuitos e pagos para usuários individuais, 

também oferece opções para empresas mais do tipo de larga-escala, para 

companhias interessadas em análise de dados, gerência de marca, e 

marketing focado nos consumidores. 

Foram realizadas perguntas sobre a disponibilidade das pessoas, sobre a 
utilização de aplicativos para compras e serviços, pergunta sobre a idade, entre 
outras. 

Os resultados definitivos da pesquisa estão disponíveis para análise no site 

e são os que se seguem 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Back-end
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Figura 3 - Pergunta 1,Surveymonkey 
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Figura 4 - Pergunta 2, SurveyMonkey 

 

Figura 5 - Pergunta 3, SurveyMonkey 
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Figura 6 - Pergunta 4, SurveyMonkey 

 

Figura 7 - Pergunta 5, Surveymonkey 
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Figura 8 - Pergunta 6, Surveymonkey 

 

Realizando um comparativo nas porcentagens apresentadas na pesquisa, 

podemos afirmar que grande parte das pessoas entrevistadas, 94%, utilizam os 

aplicativos para compras e serviços, 66% das pessoas não hesitaram em 

responder que utilizariam o aplicativo para comprar seus alimentos, quanto á 

disponibilidade das pessoas, apenas 52% das pessoas tem disponibilidade 

para irem ás feiras livres, sendo que 48% que não tem tempo, podem também 

usufruir da utilização do aplicativo, criando meios alternativos para realizarem 

suas compras, 24% das pessoas atestaram que não frequentam a feira livre na 

frequência desejada. 

Uma porcentagem muito baixa das pessoas responderam que não utilizam 

aplicativos para compras e serviços, 7%, e de fato a insegurança quanto á 

disponibilização dos dados bancários atinge 17% das pessoas que foram 

entrevistadas. 

 



30 
 

5.4 Divulgação com o cliente 

 

O canal de comunicação principal é a internet, através do site e das 

mídias sociais diversas envolvidas na divulgação, o objetivo é atingir clientes 

em potencial para conhecerem o projeto, a empresa, e a sua contribuição para 

o planeta. 

Podendo assim disseminar e alinhar a cultura da população com uma 

consciência de preservação ambiental. 

Canais como o o Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram, e-mails, 

podem ser usados para esclarecer dúvidas frequentes, criticas e sugestões 

para contribuir com a melhoria contínua do serviço. 

 

5.5 Avaliações 

 

 

Depois de cada processo de compra finalizado, os compradores e feirantes 

têm a oportunidade de avaliar uns aos outros com base na experiência do 

aplicativo. O sistema de avaliação funciona para garantir que os compradores e 

feirantes sejam respeitados ao usar o Viva la Feira.  

As avaliações são sempre exibidas como médias.  

Nem compradores nem feirantes conseguem visualizar a avaliação 

individual de uma compra específica, podendo elas serem agentes de melhoria 

nos serviços do feirante, promovendo até um registro da fidelização dos 

clientes e também sendo agentes de promoção de benefícios para os clientes; 
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6. LOGISTICA 

 

6.1 Janela de entrega 

 

A empresa adotou o sistema logístico denominado Janela de entrega 

programa. 

É método sistemático na qual a responsabilidade pela entrega da carga 

é do fornecedor. 

As datas e horários acordados com o cliente devem ser cumpridos a 

risca, e o não cumprimento dos mesmos poderá acarretar na perda de 

produção e como consequência o fornecedor é multado no valor da perda. 

 

6.2 Canal de transporte rodoviário 

 

É um dos mais simples e eficientes meios de transporte, e sua única 

condição é a existência das rodovias e vias urbanas, porém este modal 

apresenta um alto consumo de combustível. 

No Brasil a distribuição física é feita preferencialmente no dia, 

congestionando as principais vias das cidades, não contribuindo com a redução 

da poluição e acelerando os desgastes de suas frotas. 

Nas grandes metrópoles dos países desenvolvidos a distribuição física 

urbana é feita durante a noite melhorando o desempenho nas frotas, reduzindo 

custos e o fluxo diário de veículos. 

 

Vantagens 

 

a) Maior disponibilidade de vias de acesso 
b) Possibilita o serviço de porta a porta 
c) Embarque de pequenos lotes 
d) Facilidade de substituir o veículo em caso de quebra e acidentes 
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Desvantagens  

 

a) Maior custo operacional e menor capacidade de carga 
b) Nas épocas de safras provoca grandes congestionamentos 
c) Desgaste prematuro da malha rodoviária. 

Na distribuição das sacolas será usada uma motocicleta CG Cargo 125 que 

tem um consumo urbano de 46,87 (Km/L) de gasolina. 

 
 

  
Figura 9 - Honda CG Cargo 125 ks 2012 
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7. GESTÃO DE MATERIAIS 

 

Os materiais na tabela serão utilizados para o desenvolvimento e trabalho no 

dia-a-dia. 

 

Eletrônicos : Notebook,telefone e impressora; 

Móveis : Mesa escritório,cadeira 

escritório,armário,prateleira 38 x 

26,mesa de cozinha. 

Eletrodomésticos: Geladeira, micro-ondas 

Tabela 1 Materiais de escritório 

 

 

Os aparelhos eletrônicos como notebook e telefone serão utilizados para 

acompanhar o aplicativo e atender clientes.  

A impressora será usada para impressão de contratos, relatórios, e 

documentos gerenciais 

Os móveis como a mesa, cadeiras e armários do escritório serão 

utilizados para melhor aproveitamento do layout.  

As prateleiras serão utilizadas para armazenamento das sacolas 

biodegradáveis. 

E a mesa, geladeira e micro-ondas serão utilizados na cozinha para os 

funcionários utilizarem no seu horário de almoço. 

 

Com este materiais é possível obter maior facilidade e produtividade para os 

processos, com os computadores é possível desenvolver o acesso com os 

clientes e fornecedores, para apresentação do portfólio e características do 

projeto. 

A estrutura organizacional planejada deve atender as necessidades 

táticas, estratégicas e operacionais. 

O telefone tem a finalidade de resolver questões específicas, agendar 

reuniões e serviços de ouvidoria para os clientes e fornecedores.  

A impressora multifuncional tem a finalidade de imprimir documentos 

específicos e contratos. 
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7.1 A metodologia do 5S 

 

A metodologia do 5s foi adotada para reorganizar o Japão após a segunda 

guerra mundial, sua economia, questões sociais e educacionais. 

Hoje é implantada na empresa com o fundamento de promover mudanças 

comportamentais. 

 

Seiri :  

Senso de utilização, separar o necessário do desnecessário. 

Seiton :  

Senso de ordenação, cada coisa em seu lugar e um lugar pra cada coisa. 

Seisou : 

Senso de limpeza, local limpo é aquele que se mantém limpo, e não aquele 

que é limpo constantemente. 

Seiketsu ; 

Senso de saúde, ambiente saudável e pessoas saudáveis. 

Shitsuke: 

Senso de auto disciplina, é fazer do 5s um hábito, comprometimento em 

desenvolver a melhoria contínua das atividades. 
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7.2 A aplicação do 5S : 

 

 APLICABILIDADE RESULTADOS 

Seiri :  

Senso de utilização : 

Utilização dos espaços do 

escritório, EPIS de chuva 

utilizados e conservados com 

prudência e ferramentas do 

escritóro utilizados com equilíbrio 

e bom senso. 

Ganho de espaço, facilidade de 

limpeza e manutenção. 

Melhor controle dos estoques, 

redução de custos. Preparação 

do ambiente para aplicação dos 

demais conceitos de 5S 

 

Seiton :  

Senso de ordenação : 

Uso de ferramentas bem simples 

como painéis, etiquetas, estantes, 

etc. Tudo deve estar bem 

próximas do local de uso e cada 

objeto deve ter seu local 

específico. 

Economia de tempo; 

Facilidade na localização das 

ferramentas; 

Redução de pontos inseguros. 

 

Seisou : 

Senso de limpeza : 

Importância de eliminar a sujeira, 

resíduos ou mesmo objetos 

estranhos ou desnecessários ao 

ambiente.  

Fazer a limpeza do local na 

chegada ao escritório e na saída, 

conservando o local de trabalho. 

Ambiente saudável e agradável; 

Redução da possibilidade de 

acidentes; 

Melhor conservação de 

ferramentas e equipamentos;  

Melhoria no relacionamento 

interpessoal. 

 

Seiketsu ; 

Senso de saúde : 

Fixação de padrões de 

iluminação, localização dos 

documentos e contratos, placas, 

etc. verificação do estado dos 

banheiros, refeitórios, salas de 

trabalho, etc. 

Melhor localização e identificação 

dos objetos e ferramentas, 

equilíbrio físico e mental; 

Melhoria de áreas comuns 

(banheiros, refeitórios, etc); 

  

Shitsuke: 

Senso de auto disciplina : 

Fortalecer o cumprimento e 

comprometimento pessoal para 

com as etapas anteriores. 

Criando disciplina com o 

ambiente interno e gerando 

produtividade 

Melhor qualidade, produtividade, 

segurança e relações pessoais no 

trabalho; 

Cumprimento dos procedimentos 

operacionais e administrativos; 
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8.PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

É o conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os 

trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de 

servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Seu 

principal objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das 

operações da organização e, na sua montagem. 

A montagem de um Planejamento Financeiro deve ser personalizada, 

por empresa, já que os usuários de informações podem necessitar 

detalhamentos específicos, que um modelo de Plano de Contas geral pode não 

compreender. 

O planejamento financeiro na Viva La Feira, define os rumos da 

organização, apontando as condições e desenvolvendo a visão interna e a 

disciplina necessária da empresa, facilitando a tomada de decisões financeiras 

e progredindo no atingimento dos objetivos. 

Com o planejamento, é possível obter informações sobre possíveis 

investimentos, os riscos e os limites do mercado. 

 

 

8.1 Escrituração Contábil – Lançamento, Livro Diário e Razão 

 

No meio empresarial brasileiro, escrituração é o nome que 

a legislação escolheu para expressar o ato de se efetuarem os lançamentos 

em contas, geralmente param fins contábeis, posteriormente compilados em 

livros e fichas. Assim, além de escrituração contábil, também são comuns as 

expressões "escrituração mercantil ou comercial" e "escrituração tributária ou 

fiscal". 

Com a escrituração pode se obter o conhecimento sobre todos os fatos 

da empresa, como o andamento do aplicativo. 

Receitas, gastos com publicidade, embalagem, plano do aplicativo, é 

possível desenvolver uma visão ampla para se obter um melhor 

aproveitamento dos recursos financeiros da empresa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritura%C3%A7%C3%A3o_cont%C3%A1bil
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Com o comparativo entre os gastos e a expectativa de lucro, é possível 

desenvolver o preço do produto, tornando o acessível aos fornecedores, e 

lucrativo através do cliente final.  

 

8.2 Funcionamento 

 

O método de escrituração mais desenvolvido é o chamado "método das 

partidas dobradas", e por isso deve ser utilizado pelos contabilistas. Existem 

outros, como o de "partidas simples", que normalmente são satisfatórios para 

os outros tipos de escrituração. 

A regra das partidas dobradas assusta pela simplicidade: para cada 

lançamento "a débito", deve corresponder um "a crédito" e vice-versa. Essa 

descoberta da "simetria" a partir dos chamados "fatos contábeis" contribui para 

que muitos autores classifiquem o método das partidas dobradas como a "arte 

da escrituração". 

Apesar de originariamente previstas para serem utilizadas nos 

lançamentos das contas contábeis, em operações mais complexas como as 

das "instituições públicas" é comum serem exigidas partidas dobradas apenas 

para os balanços ou, melhor dizendo, as contas de balanço. 

Para muitos gestores, a função da Escrituração é o Controle Contábil. 

Na verdade o controle contábil, que historicamente originou até uma corrente 

científica chamada de controlismo, é aquele que se baseia nas contas, ou seja 

em um plano de contas direcionado para a análise contábil e no chamado 

"contas contra contas": Por exemplo, no período em que há movimentação na 

conta de "custos sobre produtos vendidos", deverá haver igual movimentação 

na conta de "receita de produtos vendidos". 

A escrituração é a função de registro contábil, quando usada o método 

das partidas. Sem ele pode ser usada como controle administrativo e não 

contábil. 

 

Mercadoria custou: 37,50 foi vendida a 75,00 com lucro de 50% 

Caixa: Entra o dinheiro: R$ 37,50 aumento do ativo (dinheiro é um bem); 

Estoque: Sai mercadoria R$ 37,50reduz o ativo (mercadoria é um bem); 

Receita: Lucro na venda: Aumenta o PL R$ 37,50 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simetria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fato_cont%C3%A1bil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Contas
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_cont%C3%A1bil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
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8.3 Balancete de verificação 

 

O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar que relaciona os 

saldos das contas remanescentes no diário. Imprescindível para verificar se o 

método de partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da 

empresa. 

Por este método cada débito deverá corresponder a um crédito de 

mesmo valor, cabendo ao balancete verificar se a soma dos saldos devedores 

é igual a soma dos saldos credores. 

Este demonstrativo poderá ser utilizado para fins gerenciais, com suas 

informações extraídas dos registros contábeis mais atualizados. O grau de 

detalhamento do balancete de verificação deverá estar adequado a finalidade 

do mesmo. Caso o demonstrativo seja destinado a usuários externos o 

documento deverá ser assinado por contador habilitado pelo conselho regional 

de contabilidade (CRC). 

Geralmente o balancete é disponibilizado mensalmente, servindo assim 

como suporte aos gestores para visualizar a situação da empresa diante dos 

saldos mensurados, sendo um demonstrativo de fácil entendimento e de 

grande relevância e utilidade prática. 

8.4 Balancete da empresa   

 

Figura 10 - Balancete de verificação.(autora 2017) 2017 
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9. INVESTIMENTO, CUSTOS E DESPESAS. 

 

O plano financeiro trata das projeções dos dados financeiros, e serve 

para balizar as decisões que determinam o equilíbrio econômico e o 

comprometimento financeiro necessário. 

 

9.1 Investimento inicial 

 

Para o período inicial da empresa, o valor total para o investimento no 

cenário realista calculado foi aproximadamente de R$ 15.000,00 

 

9.2 Bancos 

 

Após pesquisa realizada pelo processo de simulação de financiamentos 

nos respectivos bancos: 

a) Banco Banrisul; 

b) Banco Itaú; 

c) BNDES. 

 

E a análise resultou pela escolha no item a, Banco Banrisul onde o 

financiamento e, o investimento de R$ 15.000,00 foi realizado em vinte e quatro 

parcelas de R$ 1211,39 ao mês sob a taxa de 5,82 ao mês, no regime de 

capitalização composta.  

 

 

9.3 Imóveis 

 

Dentre todas as alternativas de localização, optou-se por alugar um local 

no valor de R$ 700,00 mensais, na baixada do Glicério, centro de São Paulo. 
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9.4 Móveis   

 

Figura 11 - Preço dos móveis (autoral,2017) 

 

 

 

Total dos Investimentos (aluguel, móveis, equipamentos, etc.), 

aproximadamente R$ 3.990,00 

 

 

9.5 Capital de giro 

 

São gastos para que a empresa possa realizar e tornar o seu produto 

pronto para ser comercializado.  

 

Figura 12 - Capital de giro mensal (autoral,2017) 
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9.6 Estrutura de matéria-prima 

 

A comercialização diária serão de 4 pacotes de serviços, e de acordo 

com o levantamento exposto acima a empresa terá pacotes para serem 

comercializados por um mês, observando que se tratam do plano do aplicativo, 

juntamente com 500 unidades da sacola biodegradável, que em sua maioria 

necessitam que sejam comprados mensalmente. 

 

9.7 Formação do preço de venda 

 

A formação do preço de venda de qualquer produto depende de muitos 

fatores, entre os quais se destaca a demanda de cada um deles. Porém, o 

custo de frete é, inegavelmente, um dos fatores de grande importância na 

determinação do preço final dos produtos. 

Foi estipulado o preço final do produto, a margem de lucro pretendida do 

produto somada ao imposto incidente sobre as operações com mercadorias. 

Para estimar o faturamento da instituição, foram considerados os dados 

da análise de mercado, desta maneira, uma projeção de vendas mensal de 

aproximadamente R$ 8000,00, e uma taxa de crescimento de 10% ao ano para 

os próximos cinco anos. 
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9.8 Total dos investimentos 

 

Figura 13 - Total dos investimentos 
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10. TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS 

 

A função do planejamento, controle das práticas administrativas tendo 

competência, habilidade e suas bases tecnológicas. 

 

10.1 Atendimento ao cliente 

 

Para termos um bom atendimento, precisamos conquistar e fidelizar os 

clientes, e para isso, precisamos de algumas regras: 

Prioridade no atendimento: O atendimento do cliente deve ser imediato. 

a) Cumprimentar o cliente com educação e cortesia: Sempre receber o 
cliente com bom dia, boa tarde e boa noite. 

b) Ouvir o cliente com atenção: A comunicação se torna eficiente quando a 
prática da escuta é ativa. 

c) Confiança, sinceridade e atendimento: Transmitir confiança no seu 
atendimento e ter responsabilidades com seus produtos. 

d) Enaltecer os pontos fortes do produto/serviço: Falar do seu produto com 
argumentos convincentes, suas vantagens e benefícios. 

e) Sempre superar as expectativas do cliente: Para conquistar precisamos 
ser completamente comprometidos e dedicados com o que fazemos. 
 

O atendimento ao público é um serviço complexo, sua simplicidade é 

apenas aparente. Trata-se de uma atividade social mediadora que coloca em 

cena a interação de diferentes sujeitos em um contexto específico, visando 

responder a distintas necessidades. A "tarefa de atendimento" é, 

frequentemente, uma "etapa terminal", resultante de um processo de múltiplas 

facetas que se desenrola em um contexto institucional, envolvendo dois tipos 

de personagens principais: o funcionário (atendente) e o cliente. 

Atender, não é só servir o cliente, vai além disso, pois é uma questão de 

respeito, cuidado e atenção de um ser humano para com o outro. 

O mercado consumidor mudou e muito. Hoje em dia não adianta ter um 

bom produto nem uma boa institucionalidade criada em volta disso: é 

necessário oferecer também um serviço de qualidade, um ótimo atendimento – 

a ponto de deixar os clientes encantados e apaixonados pela nossa empresa. 
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10.2 Avaliação de desempenho de atendimento 

 

A Empresa procura identificar os pontos fracos para melhorá-los e os 

pontos fortes para mantê-los, e para isso irá precisar da ajuda dos clientes para 

que assim possa estabelecer um equilíbrio dentro desse fator que é tão 

importante e que nos destaca no mercado. 

 

10.3 Layout 

 

Quando pensamos em layout, imaginamos uma organização de um 

lugar, onde cada coisa vai ficar, suas instalações para um produto de 

execução. E com a falta do layout pode ocorrer diversos acidentes, perdas de 

produtividade e muitos desconfortos. 

Para o layout do escritório da empresa são necessários: 

a) Uma cozinha  
b) Um banheiro 
c) Um escritório 
d) Duas garagens 
e) Estoque e área operacional conjunta  
f) Vestiário 

 

 

10.4 Fluxo de documentação 

 

É um conjunto de informações com as quais organizações tomam 

decisões, celebram contratos e bancam e retiram os produtos do mercado. 

A gestão da informação tem como objetivo tornar a informação ao 

público, a empresa é fundamental para implementar uma metodologia que 

garanta as informações documentadas. 

Documento é toda informação registrada de alguma maneira, elas 

podem ser registradas em diversos tipos de suporte que serve como 

gerenciamentos. 

Servidor de arquivo é um computador que executa e controla as tarefas 

solicitadas. 
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11.CONCLUSÃO 

 

 

Podemos concluir que, embora a complexidade do serviço, vemos o 

baixo investimento como uma oportunidade de trazer mais movimentação ao 

mercado que tem passado por momentos de instabilidade. 

 

O projeto foi idealizado com base na resolução de problemas cotidianos 

que tanto a pessoa física, quanto a jurídica enfrentam. Com a tendência da 

modernização dos serviços e a ascensão eminente de empresas privadas que 

oferecem serviços simples como de entrega, transportes e vendas, a “Viva La 

Feira” se mostra como uma ideia plausível para o avanço desse tipo de 

mercado de serviços e para a geração de renda para os comerciantes 

cadastrados. 

O avanço da criação da empresa pode acarretar em mudanças 

significativas na organização de pequenos comércios e no cotidiano do cidadão 

paulistano. 
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12. FIGURAS 

 

 

Simulação de empréstimo. 

 

A) Banco Banrisul 

 

Figura 14 - Fonte BANCO BANRISUL 
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B) BANCO ITAÚ 

 

Figura 15 - Fonte BANCO ITAÚ 
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C) BANCO BNDES 

 

Figura 16 - Fonte BANCO BNDES 
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