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 A
presentação de N

egócioUma Agência de Design Multimídia é especializada na comunicação digital. Usando
recursos de texto, imagem, som e animação, executa projetos para ambientes digitais
(websites, redes sociais, dispositivos móveis e portais da internet). Elaborar e
acompanhar projetos de produção visual para diferentes mídias é o papel de uma
agência de design multimídia que exige profissionais capacitados e talentosos para ter
sucesso.

A empresa integra de forma criativa as ferramentas da comunicação para passar a
mensagem do cliente nas mais diversas áreas. É capacitada para criar textos e roteiros
para diversas mídias; editar imagens e inserir vinhetas eletrônicas; produzir trilhas
sonoras; cuidar da fotografia e computação gráfica para cinema, TV e mídia digital;
promover convergências de mídias, como web, rádios e web TVs; utilizar a realidade
virtual para criar ambientes interativos usando softwares, linguagens computacionais e
ferramentas de navegação pela internet. (Fonte: https://cuboup.com)

A produção multimídia implica uma série de atividades que envolvem a construção de
sites, sistemas, games, soluções para TV Digital, educação à distância e comércio no
ambiente web ou para outros tipos de mídias digitais, como por exemplo DVD´s, CD-
ROM, CD-Card, etc. Também exerce atividades de criação e o desenvolvimento de
jogos eletrônicos para diferentes mídias, como computador, videogame, celular ou
internet. 

 Para desenvolver esses games, o profissional observa as tendências do mercado, o
comportamento do público-alvo, as características da cultura local onde o jogo será
distribuído e até mesmo o contexto social. Pode desenvolver games de
entretenimento, educativos, jogos interativos publicitários e empresariais. O
profissional de design de games cuida da estética, dos cenários, do roteiro, da
modelagem, dos personagens e da parte multimídia do game. Também determina o
áudio e o vídeo para deixar o jogo mais próximo da realidade. Implementa programas e
sistemas de computador para jogos de diferentes plataformas e cria recursos gráficos
e redes para o desenvolvimento dos jogos e aplicações de entretenimento digital.

Apesar das novas tecnologias oferecerem cada vez mais recurso para a informação e
aprendizagem, a falta de planejamento e estratégias na apresentação do material
multimídia pode deixar o usuário confuso e desmotiva-lo a se engajar na atividade
proposta. Cabe ao designer de projetos multimídia desenvolver ações que agreguem
os conceitos de usabilidade e planejamento da interface, otimizando o uso e a
interação do usuário com o produto audiovisual.

Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o Sebrae mais próximo.

1. Apresentação de Negócio
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O cenário para quem quer entrar no mercado de design de multimídias não poderia ser
mais favorável. Um estudo mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo no uso de
redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam, em média, 3h42 por dia
conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45). (Fonte:
https://www.em.com.br  - em 2021)

Com a crescente evolução das tecnologias digitais, principalmente a modernização do
computador como suporte para imagens, sons, movimentos, vídeo, animação,
simulação e interatividade, os profissionais da área de criação e desenvolvimento de
softwares, simuladores, games, etc. estão em evidência. Os dispositivos móveis
(celulares e tablets) possuem cada vez mais recursos e precisam de constante
modernização de aplicativos e plataformas. Com o mundo a um clique da mão dos
consumidores, nenhuma empresa pode deixar de investir em mídias digitais.

Para aumentar sua competitividade, as produtoras utilizam uma boa quantidade de
terceirização de mão-de-obra, dentre estas a criação de design multimídia. As
agências também fazem parcerias com outros profissionais ou outras agências de
mídia para impulsionar o trabalho. 

Vivemos a era da informação e do conhecimento, onde agilidade, atualização e
confiabilidade são determinantes para que pessoas e organizações se comuniquem
com seu público-alvo. Em cenários assim, é crescente a procura por profissionais com
sólida formação na área e conhecimentos ampliados do mundo da comunicação e dos
negócios em ambiente virtual.

Esta é uma atividade em ascensão e de reais perspectivas de carreira, que agrega
conceitos inovadores de comunicação multimídia, interação e desenvolvimento de
negócios no ambiente da web, de animação gráfica, produção de material áudio visual,
além de conhecimento do perfil dos internautas e mercado consumidor. É aqui que as
outras empresas buscam soluções criativas, maior interação com o consumidor e
planejamento de ações consistentes para marcar presença no mundo digital. A solução
de problemas é o ponto central do negócio.

2. Mercado

Existem diversas formas de escolher o melhor ponto comercial para o seu negócio.
Para isso, algumas dicas são importantes no momento desta decisão. Entre as
principais estão:

- É preciso estar perto do seu público-alvo e para isso é necessário saber qual é este
público. Uma pesquisa de mercado bem-feita poderá te dar todas as respostas.

3. Localização
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- Análise da localização de outras empresas que prestam esse mesmo tipo de serviço.

- Preço do aluguel compatível com a previsão de custos.

Definindo a região ou o local mais propício para o negócio de agência de design
multimídia, você poderá analisar outros fatores importantes para a escolha do seu
ponto comercial.

A produção de design multimídia é uma atividade que pode ser desempenhada na
própria casa do profissional, em uma sala comercial ou um coworking.

 Se o empreendedor decidir montar sua agência em um local comercial, ele deve
considerar dentre outros fatores:

a) Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas necessidades
operacionais quanto à localização, capacidade de instalação, características da
vizinhança - se é atendido por serviços de água, luz, esgoto, telefone e internet.

b) Verifique se existem comodidades que possam tornar mais conveniente e menos
onerosa a gestão do negócio tais como: proximidade de terminais e estações de
passageiros, local de residência dos empregados ou das empresas clientes.

c) Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos às inundações ou próximos às
zonas de risco. Consulte a vizinhança a respeito.

d) Confira a planta do imóvel aprovada pela Prefeitura, e veja se não houve nenhuma
obra posterior, aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva, que deverá
estar devidamente regularizada.

As atividades econômicas da maioria das cidades são regulamentadas pelo plano
diretor urbano (PDU). É essa Lei que determina o tipo de atividade que pode funcionar
em determinado endereço. A consulta de local junto à Prefeitura deve atentar para:

- Se o imóvel está regularizado, ou seja, se possui HABITE-SE;

- Se as atividades a serem desenvolvidas no local, respeitam a Lei de Zoneamento do
Município, pois alguns tipos de negócios não são permitidos em qualquer bairro;

- Se os pagamentos do IPTU referente ao imóvel encontram-se em dia;

- No caso de ser instalada placa de identificação do estabelecimento, será necessário
verificar o que determina a legislação local sobre o licenciamento delas.

Escritório Doméstico

Caso o empreendedor faça a opção por montar sua empresa em sua própria
residência, é importantíssimo que antes de instalar o seu Escritório Doméstico –
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“Home Office”, o empreendedor procure o órgão especializado de seu município
visando identificar se o seu empreendimento poderá funcionar em seu endereço
residencial. Isto porque grande parte dos municípios brasileiros têm contemplado esta
questão em plano diretor urbano (PDU).

Além de requerer autorização do órgão especializado junto a Prefeitura Municipal da
cidade em que estará localizado o seu “Home Office” – Escritório Doméstico o
empresário deverá avaliar os seguintes aspectos:

- Condomínios horizontais com restrições de acesso de pessoas estranhas àquele
ambiente;

- Prédios residenciais;

Se a autorização for relativa ao seu ambiente residencial, poder-se-á levar a questão
para discussão e possível aprovação junto ao conselho de seu condomínio seja
horizontal ou vertical, sendo carreada para decisão, caso seja necessário, até a
assembleia geral de condôminos. Estes possíveis problemas com autorização de seus
vizinhos, são praticamente inexistentes quando se trata de residência em casa fora dos
ambientes de condomínios.

Mesmo seguindo todas as dicas anteriores na escolha do seu ponto comercial, é
preciso sempre estar atento a alguns detalhes antes de tomar a decisão final.

Ler o contrato com toda a atenção necessária e, se possível, levar um advogado de
confiança para te orientar neste momento é de extrema importância, visto que, depois
de assinado o contrato, não tem como discordar de nenhuma parte que esteja nele.

As licenças solicitadas são as mesmas para os demais empreendimentos: abertura de
firma, cadastro na junta comercial e perante a prefeitura. Tudo isso pode ser realizado
por um contador, que possui os contatos e facilitará este processo. Pode ser uma
forma única ou sociedade de, no mínimo, dois sócios, fica ao critério do empresário.

A prestação de serviços de design multimídia é uma atividade empresarial que não
depende de responsabilidade técnica. Para o exercício desta atividade o
empreendimento não está obrigado a obter registros ou autorização em órgãos ou
entidades específicos, tampouco é obrigado a registrar-se em conselhos de classe
fiscalizadores de profissão regulamentada.

O Design Multimídia ou Design da Informação faz parte da formação em Desenho
Industrial. Contudo, esta ainda não é uma profissão regulamentada, o que facilita o seu
exercício por pessoas de outras áreas. Uma boa parte do mercado de Projetos de
Comunicação Visual é absorvida por profissionais de diversas áreas, mas

4. Exigências Legais e Específicas
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principalmente aqueles oriundos da área de tecnologia da informação (webmasters,
analistas, programadores, etc.).

Para abrir uma empresa, o empreendedor poderá ter seu registro de forma individual
ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá avaliar as opções
que melhor atendam suas expectativas e o perfil do negócio pretendido.

Para aqueles empreendedores que desejarem prestar serviços para os clientes
corporativos será necessário a emissão de nota fiscal de serviço. Para abertura e
registro da empresa e para emitir notas, é necessário realizar os seguintes
procedimentos:

Contrato Social - É um documento que apresenta, por meio de cláusulas, as normas
gerais e principais que regerão a agência de design multimídia, como: nome e
localização da agência, objetivo do negócio, dados dos sócios, participação e função
de cada um na sociedade.

Registro do Contrato Social - Deverá ser encaminhado, em pelo menos três vias, a um
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, juntamente com cópias de
identificação do proprietário ou dos sócios (RG e CPF) e comprovantes de residência
para os procedimentos do registro. Neste órgão também é feita uma consulta prévia
quanto ao nome da empresa, para verificação da possível existência de outras
empresas com a mesma finalidade, que tenham o mesmo nome que você quer dar a
sua. Se já existir alguma, você terá que criar um outro nome diferente, consultar
novamente, até que encontre um nome único.

Registro na Junta Comercial - Registro na Secretaria da Receita Federal - Inscrição no
CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e o preenchimento da Ficha Cadastral
de Pessoa Jurídica e do quadro de sócios, com validade em todo território nacional.

Registro na Secretaria Estadual da Fazenda - Inscrição estadual para realizar venda
de produtos. Recolhimento do ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação
de Mercadorias).

Registro na Prefeitura Municipal - Neste órgão público obtém-se o cartão de
identificação municipal (inscrição municipal) para recolhimento do ISS (Imposto sobre
Serviços). O percentual da alíquota varia de cidade para cidade.

Registro no INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social para providenciar a
certificação de matrícula no INSS, recolhimento pela empresa e pelo empregado.

Registro no Sindicato Patronal - As contribuições devidas ao sindicato patronal variam
de acordo com o mês em que for aberto a agência. As aberturas até o mês de março
pagarão Contribuição Sindical, Confederativa e Assistencial. Já as aberturas entre o
mês de abril e agosto pagarão Contribuição Sindical e Confederativa.

Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”;
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Registro no Corpo de Bombeiros Militar - órgão que verifica se a empresa atende as
exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite-se” pela prefeitura.

Alvará de Funcionamento - Para iniciar suas atividades é necessário que ele consiga o
Alvará de Funcionamento, que é um documento de aprovação do local, expedido pela
Prefeitura Municipal, obrigatório a obtenção dos registros, como citado anteriormente. 

A estrutura para este tipo de empreendimento é bem simples, semelhante à de um
escritório. É preciso ter um local para trabalho com computadores, acesso a Internet,
impressoras, mesas e cadeiras confortáveis, boa iluminação para leitura e telefones. É
preciso investir sempre em tecnologia, acompanhando os lançamentos para não ficar
atrás dos concorrentes . Os computadores devem ser equipados com boas placas de
vídeo e memória para suportar programas a serem criados e testados. A estrutura
pode ser na própria residência do empreendedor ou em uma sala comercial de
aproximadamente 30 m², com local para instalação de mesa de desenho (prancheta) e
equipamentos (vide item Equipamentos).

É indicado que o local tenha banheiros e uma pequena copa para os funcionários e
café para reuniões com clientes.

5. Estrutura

Para atuar na área, o profissional precisa ter bacharelado em design multimídia, design
gráfico, ou um campo relacionado, além de ter amplo conhecimento em multimídia.
Também é possível atuar com cursos técnicos ou de especialização em sistemas
gráficos. Os designers de multimídia precisam ser comunicativos e criativos. Devem
procurar desenvolver ao máximo capacidades em informática e habilidades artísticas.

O segredo de uma agência de design multimídia é ter bom serviço e, por isso, precisa
saber quem contratar. O setor cresceu exponencialmente na atualidade e a quantidade
de profissionais não supriu a demanda. Este é um desafio que as empresas podem
encarar pela frente e uma oportunidade de investimento para os profissionais.

O próprio empreendedor, sozinho ou com o auxílio de um assistente, pode gerir a
agência de design multimídia. Contudo, o número de empregados poderá variar de
acordo com o número de clientes atendidos e projetos em andamento.

Contratar profissionais temporariamente para trabalhos pontuais, mas sem vínculos

6. Pessoal
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empregatícios é muito praticado neste tipo de negócio.

O ideal é que o empreendedor desta área tenha especialização em design da
informação ou design gráfico, com conhecimento de ferramentas de desenvolvimento
(programação, animação, composição, áudio, etc.).

O principal equipamento da agência é o computador. Este é o item vital e deve ser o
mais atual possível. É importante que cada colaborador tenha seu computador com
softwares compatíveis com a atuação na empresa. 

Aqui é necessária uma boa curadoria entre tantas máquinas, com as mais variadas
configurações e preços. Os softwares de edição de imagem e vídeo precisam de
equipamentos com uma boa configuração de hardware. Estes softwares geralmente
são pesados e precisam desse “suporte” do hardware para rodar com eficiência.

E a primeira seleção desta curadoria é em relação à mobilidade. Se o deslocamento
for necessário, a melhor opção é o notebook. Além da portabilidade, ele ocupará
menos espaço. Porém é mais frágil, mais caro e dificulta o upgrade de hardware. Caso
não seja necessário locomoção para outros lugares, então a opção é desktop. Aqui
será necessária uma mesa de trabalho maior pois ele ocupará mais espaço. Mas é
mais potente, dura mais e é mais fácil de fazer um upgrade de hardware (com o bônus
de revenda de peças).

Em seguida, a escolha gira em torno do sistema operacional. É necessário levar em
consideração a compatibilidade com softwares e plataformas que se pretende utilizar e
a acompanhar o dos clientes, para facilitar o compartilhamento de arquivos. Os mais
utilizados são o Windows e o Mac. O Linux é o menos utilizado pois as principais
ferramentas da área de design não estão disponíveis neste sistema.

Depois disso, chegou a hora do coração – ou melhor, cérebro - de toda a empresa: o
processador (CPU). É o momento de investir o melhor que puder, pois o CPU precisa
suportar o peso dos softwares, cada vez mais modernos e cada vez exigindo maior
processamento. Aqui também é importante direcionar para a área de atuação para
obter a melhor resposta da máquina. Todas as demandas do trabalho - edições de
vídeo, 3D, edição de som, edição de imagens estáticas ou a web – podem ser
direcionadas para um CPU com características específicas. Fique atento a estas aqui: 

    •  Clock ou a velocidade do processador: o recomendado para quem trabalha com
projetos gráficos deve ser 3,6 GHz;

    •  Core ou Núcleos: visto que uma maior quantidade de núcleos pode deixar o
computador mais rápido; recomendamos um processador com no mínimo quatro

7. Equipamentos
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núcleos;

    •  Memória cache: representa a quantidade de informação a ser processada por vez
(é interessante levar em conta processadores a partir de 6 MB).

Dê preferência para os modelos das últimas gerações, para evitar ter que substituí-lo
em pouco tempo. Alguns exemplos são:

Intel® Core® i7-10700 – 4.8 GHz (10ª geração);

Intel® Core® i7-10750 – 5.0 GHz (10ª geração);

Intel® Core® i7-10700K – 5.1 GHz (10ª geração);

Se puder investir mais, considere a linha i9 e Xeon Scalable que possuem mais
núcleos e tem um desempenho superior. (Fonte: https://razor.com.br)

Agora vamos falar sobre a placa de vídeo. A placa integrada à CPU poderá atender
muito bem algumas necessidades. Mas é possível personalizá-la, caso o trabalho
envolva muitas camadas de Photoshop, gráficos em movimento e edição de vídeo. As
placas gráficas da Nvidia são muito utilizadas pois são mais compatíveis com os
softwares utilizados pelos designers.

Nesse caso, existem inúmeras opções, para todos os bolsos, como:

    •  Nvidia® Quadro® P2000 5 GB 1024 cuda cores;

    •  Nvidia® Quadro® P4000 8 GB 1024 cuda cores.

    •  Nvidia® GeForce® GTX1070 8 GB 1920 cuda cores; 

    •  Nvidia® GeForce® GTX 1080 8 GB 2560 cuda cores;

(Fonte: https://razor.com.br)

E agora chegou a hora de quem manda em tudo: a mãe – a placa mãe. É o
componente mais complexo e vai dizer o que você poderá fazer. A placa mãe deve ser
compatível com o processador pois há limitações físicas (algumas são feitas
exclusivamente para processadores Intel e outras para AMD). É aqui que você vai
saber quantos slots de RAM (inclusive com possibilidade de expansão), quantos
drivers, wifi, áudio, etc. Adquirir uma placa mãe que suporta 32 GB ou mais e permite
instalação de SSDs é um bom investimento. (Fonte: https://razor.com.br)

Outro componente importante é o driver de armazenamento. Trata-se de uma unidade
secundária ou externa de armazenamento que facilita o trabalho. Existem Existem
duas opções: HDD (também conhecido como HD) e SSD. Os HDDs são mais baratos,
geralmente cerca de metade do preço para a mesma quantidade de armazenamento
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dos SSDs. Os SSDs são mais duráveis, seguros e sua velocidade é muito maior. Por
não ter partes mecânicas como o HDD, eles oferecem melhor desempenho na
transferência de dados e uma taxa de operações por segundo quase 500 vezes
maior.O ideal é ter uma memória híbrida, contendo os dois, onde você trabalha com
um disco SSD para o sistema operacional e seus softwares de edição e um HDD para
o armazenamento de arquivos. Mas, se tiver que optar por apenas um deles, escolha o
SSD.

Sobre a capacidade de armazenamento, vai depender da quantidade de arquivos que
você costuma trabalhar. Um bom custo-benefício é 1 TB (7200 RPM) de
armazenamento para o HD e 240 GB (2.5 SATA III) para o SSD.

Se você deseja potência máxima, opte pelos mais rápidos disponíveis hoje no
mercado, que são os SSD M.2 PCIe NVMe. Eles possuem uma taxa de leitura de até
3.5 GB/s, sendo até 6 vezes mais rápido que um SSD SATA convencional, entregando
muito mais performance para o seu PC.

É importante que você saiba que o sistema operacional Windows 10 utiliza,
normalmente, até 60 GB do SSD para a instalação. Assim, no caso de um SSD de 240
GB você terá 180 GB.

A memória RAM funciona como uma memória de curto prazo e quanto maior, mais
conteúdo será processado de uma só vez sem sobrecarga. Para a RAM, 16 a 32 GB
geralmente são suficientes, depende bastante de sua necessidade e como você utiliza.

Já vimos o cérebro, com CPU, e agora chegou o momento de selecionar os olhos, com
o monitor. Aqui é necessário a melhor resolução possível pois distinguirá os detalhes
do trabalho: quanto maior a resolução, melhor a imagem na tela. Para o trabalho de
designer, o mínimo que se pode escolher é 1280 X 800. E no outro extremo estão os
monitores 4K com a melhor resolução. Entretanto, vale lembrar, que este monitor pesa
no seu computador 4 vezes mais que um FullHD. Defina qual resolução final de edição
será o trabalho, pois isto implicará na escolha de todos os outros componentes. 

Existem três tipos diferentes de monitores: Twisted Nematic (TN), Alinhamento Vertical
(VA) e In-Plane Switching (IPS). Para trabalhos de design, dê preferência para um IPS,
essa tecnologia faz com que cada pixel da tela seja controlado por mais de um
transistor, o que garante uma reprodução muito fiel e nítida da imagem. Sobre o
tamanho, o ideal é usar monitores de 24 polegadas, em média, pois permitem uma
visualização maior das imagens que estão sendo trabalhadas. E ainda, muitos
designers optam por usar mais de um monitor, para dividir a tela entre os softwares de
edição e o navegador de internet. (Fonte: https://razor.com.br)

Por fim, a escolha do mouse que melhor atenderá o profissional. O modelo ideal é o
que tem precisão de movimentos e cliques. Há mouses com vários botões que podem
ser configurados para tarefas rotineiras do designer. Além de modelos anatômicos que
oferecem conforto ao usuário.

Os acessórios também devem ser de qualidade para que possam complementar o
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funcionamento do computador. Basicamente são: teclado, estabilizadores, mesas
digitalizadoras, pen drives, cabos, modem, roteador, impressora, telefone, televisão.

Lembre-se de ficar atento às novas tecnologias pois este conhecimento é fundamental
para o sucesso da agência.

Outros equipamentos necessários:

- 1 Ar-condicionado;

- 1 computador para administração do negócio (Neste caso, pode ser um notebook a
ser utilizado também nas visitas a clientes e apresentações).

- 1 Impressora;

- Mesas e Cadeiras;

- 1 armário de escritório.

O empresário deve avaliar se existe necessidade de instalação de sistema de alarmes,
instalação de câmeras, bem como a contratação de seguro para os equipamentos,
considerando os riscos pertinentes à região ou local em que a firma está instalada.

Se uma agência de design multimídia tem uma matéria prima com certeza é a
criatividade. E a sua mercadoria é a solução de problemas. Nada nesta empresa se
sobressai a estas duas verdades. 

A equipe, mais do que nunca, é fundamental nesta empresa. Ela precisa estar bem
entrosada e ter a capacidade de escutar atentamente as pessoas para entender como
a empresa buscará as soluções para o cliente. A boa comunicação entre os
funcionários e com os clientes é capaz de promover diálogos criativos e descontraídos.
Estimular a criatividade é a palavra-chave neste negócio.

A agência de design multimídia é uma prestadora de serviços, não envolvendo a
manufatura ou comércio de bens, pensando desta forma, podemos até achar que não
é necessário conhecer sobre gestão de estoque. Isso é um engano!

A agência de design multimídia que deseja oferecer serviços diferenciados precisa
entender a realidade dos negócios que atendem, e nada mais justo que conhecer as
técnicas de gestão de estoque, isso pode ser um grande diferencial para seu cliente e
uma demonstração de profissionalismo.

Toda e qualquer empresa, precisa de uma gestão de estoque eficiente, para a

8. Matéria Prima/Mercadoria
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qualidade dos produtos e serviços oferecidos e ajudará na formação do capital de giro.
O equilíbrio entre compra, armazenamento e consumo é medido com três importantes
indicadores:

1 - Giro de estoque: Esse indicador compreende a rotatividade de cada produto e a
renovação do estoque em certo período. Em outras palavras, o indicador mede a
agilidade da liquidez de determinado item. Podemos dizer que aquela mercadoria que
sai com muita frequência e tem muitos pedidos conta com um alto giro.

O acompanhamento periódico deste indicador permite:

    •  Conhecer quais produtos estão parados, os que possuem maior movimentação e
o estoque mínimo ideal para cada item;

    •  Calcular corretamente a necessidade de capital de giro para manter mercadorias e
matéria prima;

    •  Reduzir gastos desnecessários com produtos de baixo giro;

    •  Conhecer os itens com maior liquidez e montar estratégias de promocionais;

    •  Prever o comportamento dos consumidores em datas comemorativas e manter a
mercadorias ou matéria prima ideal para estas datas;

    •  Manutenção do estoque de segurança para reduzir os riscos com imprevistos.

2 - Cobertura dos estoques: Este índice é utilizado para medir o tempo que o estoque,
em determinado período, consegue cobrir as demandas futuras, sem haver a
necessidade de suprimento, ou seja, o tempo que o produto leva para sair do estoque.

3 - Nível de serviço ao cliente: Este indicador auxilia na organização e manutenção de
itens que serão vendidos ou oferecidos aos clientes, com este indicador é possível
saber quais produtos ou serviços deixaram de ser vendidos aos clientes por não
estarem à disposição da empresa.

Agora que você conhece sobre gestão de estoque, use estas informações a seu favor
no momento de oferecer diferenciais aos seus clientes e demonstrar a qualidade de
seus serviços de design multimídia.

O processo produtivo da agência começa quando o cliente traz o problema/questão
que precisa solucionar. Entender o que ele precisa e suas expectativas através de uma
conversa bem detalhada é o primeiro passo. Escutar atentamente é o filtro para o

9. Organização do Processo Produtivo
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profissional definir qual mídia ou produto atende melhor o cliente. Assim, o profissional
consegue lançar mão do arcabouço de técnicas que dispõe e propor um projeto
direcionado para a solução esperada. Independente do dispositivo escolhido, o
conteúdo que será produzido precisa ser inovador, informativo e prender a atenção do
público.

Dependendo da mídia que será utilizada, algumas etapas do processo variam.
Basicamente o processo produtivo em uma agência de design multimídia pode ser
estruturado da seguinte forma:

I)Recebimento do roteiro do projeto e solicitação de proposta de preço;

II) Avaliação do roteiro e elaboração de proposta;

III) Execução da proposta;

IV) Ajustes;

V) Entrega do produto e emissão de nota fiscal.

- Recebimento do roteiro do projeto e solicitação de proposta de preço: esta é a etapa
em que o cliente solicita os serviços de confecção do design multimídia. Para isso o
cliente envia um roteiro com a descrição dos serviços que deverão ser executados.

- Na elaboração da proposta deve ser descrito de maneira clara e objetiva o produto a
ser entregue, prazos, preços e limites, alterações da etapa de ajustes. Cada projeto
exige um nível de detalhamento específico.

A empresa avalia o roteiro fazendo o levantamento de recursos humanos e materiais
necessários para execução do projeto e elabora uma proposta de preço para o cliente.

- Execução da proposta: aprovada a proposta pelo cliente e assinado o contrato, a
próxima etapa é a execução do projeto. Antes de começar a executar o design
multimídia é necessário um planejamento para definir o tempo de execução,
prioridades, etc.

- Ajustes: Esta etapa consiste na correção de eventuais problemas que o cliente tenha
identificado ou alterações para atender a necessidade do cliente dentro do que foi
contratado.

- Entrega do produto e emissão de nota fiscal

- Entrega-se o produto impresso ou em ou em mídia magnética (DVD ou CD). O
produto poderá ser enviado ao cliente ou o cliente pode retirar na empresa, juntamente
com a Nota Fiscal.

Além das atividades de design multimídia propriamente dita, o empreendedor
independente deverá dedicar-se ao controle administrativo do negócio (controle dos
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recebimentos e pagamentos, rotinas bancárias e contábeis, compra de materiais etc.)
e o relacionamento comercial com clientes (inclui as atividades de captação de clientes
ou venda dos serviços, orçamento, negociação, agendamento das visitas etc.).

Esta é uma área fortemente apoiada em recursos computacionais de hardware e
software, voltada para o desenvolvimento de conteúdo digital. Em cada área do design
multimídia há uma necessidade específica. Então, para definir suas ferramentas de
trabalho, escolha seu nicho de atuação.

Uma linguagem de programação é um conjunto de instruções que permitem que
humanos interajam com computadores. É possível utilizá-la para desenvolver websites,
criar softwares, desenvolver jogos, programar smartphones, fazer animações e muito
mais. Hoje em dia existem linguagens avançadas, mais simples e até mais rápidas.
Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Veja o ranking das mais usadas
em 2021 e perceba suas diferenças: (Fonte: https://www.alura.com.br/)

Linguagem Python: embora tenha sido criado em 1989 até hoje continua bastante
popular, principalmente por ser open source e de fácil aprendizado.

Linguagem JavaScript (JS): é uma linguagem que está no mercado desde a década de
90. Mas sua universalidade e interatividade ainda garante que seja uma das
linguagens de programação mais populares entre as empresas, inclusive no
desenvolvimento de machine learning e inteligência artificial.

Linguagem Java: programas desenvolvidos se adaptam mais facilmente conforme o
crescimento de uso, e códigos criados em uma versão antiga continuam a ser
reconhecidos em versões atuais.

Linguagem TypeScript: a linguagem criada pela Microsoft oferece todos os recursos do
JavaScript, mas com um sistema de tipos TypeScript. Permite feedbacks de erros mais
rápidos, processos de refatoração mais fáceis e pode ser adotado gradativamente em
uma base de código.Entretanto a aprendizagem é mais difícil, o que impacta a
produtividade do time.

Linguagem Go: lançado em código livre pelo Google, em 2009, o objetivo do Go era
unir características que o time responsável considerava ideais para programar. O
resultado foi uma linguagem de programação capaz de construir programas eficientes,
simples e confiáveis.

Linguagem C++: desenvolvido em 1980, o objetivo do C++ era unir facilidade na hora
de escrever códigos de sistemas complexos à agilidade de performance, através da
adição de funcionalidades à linguagem C.

10. Automação

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 13

https://www.alura.com.br/
www.sebrae.com.br


 A
utom

ação

Linguagem Ruby: a agilidade ao escrever códigos que consigam rodar funcionalidades
e o framework Ruby on Rails (hoje em código aberto) são as principais razões por ser
uma das linguagens favoritas na programação, sobretudo no desenvolvimento web e
em MVPs.

Linguagem PHP: uma das linguagens de programação mais utilizadas em páginas
web. Seus diferenciais são incluir funções que não seriam suportadas pelo HTML e
integrar informação da página a bancos de dados MySQL.

Linguagem C Sharp: é outra variação da linguagem C bastante popular, embora já
tenha sido mais utilizada. Executado no framework .NET, sua complexidade é
encarada como uma desvantagem em relação a outras linguagens. Na indústria de
jogos o C# continua sendo muito utilizado.

Linguagem C: é a linguagem que originou o C# e o C++. O C é considerado como
vantajoso por facilitar a portabilidade de aplicações entre dispositivos. Apesar de ser
antigo, ele continua a ser utilizado pois não exige tanto de performance quanto outras
linguagens.  

 

Além de conhecer bem sobre a linguagem é necessário escolher bem os Softwares e
aplicativos que podem ser usados. Cada programa pode necessitar de configurações
de hardware e sistema operacional (software gerenciador do sistema) com diferentes
particularidades, embora muitos deles tenham necessidades similares. Assim é
importante ter em mente que ao adquirir um software ou programa gráfico você deve
também ter um computador com requisitos de sistema adequados para que o software
possa rodar à contento e com bom desempenho

Com uma boa configuração de hardware, você terá um melhor desempenho em seu
trabalho, e terá que esperar menos tempo, principalmente quando se fala em
renderização, ou geração de imagens estáticas ou animações tiradas de modelos 3d.
E qual a configuração adequada do computador e requisitos de sistema? Requisitos de
sistema envolvem não somente o computador (hardware) com suas partes internas,
mas também alguns periféricos como o tipo e tamanho de monitor, assim como o
software ou programa do sistema operacional. Veja sobre a configuração no Capítulo 7
– Equipamentos.

Veja alguns softwares e aplicativos mais usados: 

Softwares: o profissional de computação gráfica 3d precisa apostar em softwares
avançados para ter um trabalho diferenciado. Entre as opções mais usadas temos:
Photoshop, 3ds Max, Pixologic, ZBrush,Canva, Blender, AutoCAD, Rhinoceros e Maya.
(Fontes: https://www.tonka3d.com.br – em 2020 e https://impacta.com.br)

Aplicativos: entre os aplicativos na área de design multimídia para smarthpone
destacam-se os seguintes:  Adobe Capture, Adobe Illustrator Draw (para designers e
ilustradores), Adobe Photoshop Sketch,  Adobe Comp CC, Adobe Experience Design,
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Adobe Spark Page (para animadores e editores de vídeo), Adobe Spark Post, Adobe
Spark Video, Adobe Premiere Clip, Adobe Photoshop Lightroom (para fotógrafos e
designers criativos), Adobe Photoshop Mix, Adobe Photoshop Fix, Adobe Photoshop
Express, Behance (para profissionais da área de desenho, moda, fotografia, games e
afins), Adobe Portfolio  e Adobe Acrobat DC. (Fonte: https://www.eng.com.br)

 

É necessário acompanhar sempre o setor pois as mudanças ocorrem constantemente.
Estar atualizado com as novidades é fundamental para atender melhor o mercado e a
demanda que não para de crescer. 

A forma de venda dos serviços de uma agência de design multimídia é direta, ou seja,
o relacionamento comercial do empreendedor é feito diretamente com as produtoras,
agências e estúdios, através de contato pessoal ou através dos meios de comunicação
(email, telefone e site) para formulação da proposta comercial e efetivação da venda
dos serviços.

11. Canais de Distribuição

O investimento está relacionado à estrutura do empreendimento e aos serviços
ofertados. De acordo com o nicho escolhido, as mídias a serem exploradas e os
equipamentos escolhidos. Cada ambiente digital (websites, redes sociais, dispositivos
móveis e portais da internet) exige equipamentos de hardware, software e acessórios
específicos. 

Antes de montar sua empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um Plano
de Negócios, onde os valores necessários à estruturação da empresa podem ser mais
detalhados, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de mercado.
O capital de giro necessário para os primeiros meses de funcionamento do negócio
também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, em que é possível analisar o mercado no qual estará inserido, mapeando
o segmento de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita.

Depois de definir a área de atuação é hora de pensar em documentos, registros e

12. Investimentos
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alvarás. Os custos podem variar entre R$ 300,00 e R$ 1500,00, dependendo do
tamanho do negócio e da cidade em que será instalado. (Fonte:
https://www.mobiloc.com.br/)

Confira a lista de alguns itens que você deve verificar:

    •  Registros junto à Receita Federal, para obtenção do CNPJ;

    •  Na Junta Comercial e Receita Estadual, para registrar a obtenção da inscrição
estadual;

    •  Registros junto à prefeitura, para obtenção do alvará de localização e de licença
sanitária;

    •  Enquadramento no Conselho de Classe;

    •  Autorização do Corpo de Bombeiros e alvará de segurança;

    •  Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária (CMVC), do Sistema Estadual de
Vigilância Sanitária (Sevisa);

 

Para o empreendedor trabalhar com nome fantasia, ele deverá fazer o registro da
marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Individual). As taxas também
variam, mas a média é de R$ 170 para consulta e de R$ 298 a R$ 1.115 para o
registro do nome. (Fonte: https://contabilizei.com.br)

O investimento para uma empresa de multimídia deve ser bem planejado, pois todos
os equipamentos e ferramentas de trabalho despendem valores altos em dinheiro.
Pense em custo-benefício em todos os componentes. Pesquise bastante pois os
valores e prazos variam bastante. 

Configuração do computador para designer multimídia:

Cada ferramenta e equipamento estão detalhados no Capítulo 7, onde há explicações
sobre as diferenças entre cada um e a indicação para cada área do trabalho. Aqui
faremos uma simulação apenas para oferecer uma ideia de valores. Há empresas com
sites muito bem planejados que direcionam a compra do computador conforme a
necessidade do usuário. Acompanhe a simulação: (Fonte:https://delas.dell.cpm/pt-br)

 

Computador All in One Inspiron 24 5000 = Valor: R$6.000,00

Sistema operacional: Windows 11 Home Single = R$400,00
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Assistência técnica: R$ 1.800,00

Acessórios :

Mouse: R$230,00

NoBreak : R$870,00

Teclado: R$230,00

TOTAL COMPUTADOR + ACESSÓRIOS: em torno de  R$ 11.500,00

Para uma agência de design multimídia de pequeno porte, estimamos que o
empreendedor tenha que dispor inicialmente: (COTAÇÃO MAIO/2022).

Registros: R$ 300,00 e R$ 1500,00;

INPI: de R$ 170 para consulta e de R$ 298 a R$ 1.115 para registro;

COMPUTADOR + acessórios: 11.500,00;

SOFTWARES:

Photoshop: R$ 299,00 (vitalícia -https://www.autodesk.com.br/)

Adobe = R$ 490,00 (vitalícia - https://www.autodesk.com.br/)

3ds Max = R$ 6.718,00 (anual - https://www.autodesk.com.br/)

ZBrush = R$ 4293,14 (anual - https://www.bhphotovideo.com/

AutoCAD 2022 = R$ 390,00 (vitalícia - https://digitalsoftwares.com.br)

Rhinoceros = US$ 995,00 (vitalícia - https://www.capterra.com.br). Para este cálculo a
cotação do dólar utilizada foi: 1 dólar = 4,77 reais. Total: R$ 4.746,15

Maya = R$ 1.107,00 (anual)

 

Desenvolvimento de website e material promocional da empresa: R$ 1.000,00 até R$
5.000,00 (Fonte: 

https://vverner.com )

Conjunto Escritório = R$ 1.100, 00(Fonte: https://www.madeiramadeira.com.br)

Cadeira para Escritório : R$ 700,00
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(Fonte: https://www.madeiramadeira.com.br)

Armário Multiuso com 2 Portas de vidro para escritório: R$ 400,00. (Fonte: (Fonte:
https://www.madeiramadeira.com.br)

1 Ar-Condicionado : R$ 1.000,00

Capital de giro:  R$ 13.000,00.

TOTAL estimado: R$ 50.000,00 até R$ 55.000,00

Finalizando, o fundamental é que o empreendedor planeje seus gastos, crie um plano
de negócio e faça a gestão do seu negócio de forma profissional.

 

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa ter para
garantir a fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona como uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao
prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso, um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro.

Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser ao menos parcialmente reservado
para complementar esta necessidade de caixa.

Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar
para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos
de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações
excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus
pagamentos futuros.

Um fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com

13. Capital de Giro
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precisão.

A necessidade de capital de giro é estimada entre 10% e 20% do investimento inicial
para capital de giro, pois se isso não ocorrer, a empresa poderá muito cedo adquirir
dívidas e dificuldades financeiras.

Ter uma compreensão completa dos números que afetam o seu negócio é um
componente crucial para uma Agência de marketing digital. Não importa quem é o
público, você terá que ser extremamente preciso com seus números.

Para este negócio destacamos 3 grupos de famílias de custos, são eles, os custos
variáveis, custos fixos e despesas comerciais.

Explorando cada um deles, de uma forma mais simples, podemos dizer que:

1 – Custos variáveis: São gastos que ocorrerão em função da prestação dos serviços
aos clientes, tais como:

    •  Deslocamentos;
    •  Prestadores de serviços freelancers (analistas de marketing digital, redatores,
designers);
    •  Materiais aplicados nos serviços.
2 – Custos Fixos: Já os “Custos Fixos” são todos os gastos que a empresa de terá em
sua operação, não relacionados diretamente a nenhum serviço.

Os valores apresentados a seguir são meramente referenciais, para fins de estimativa
dos custos fixos, variando de empresa para empresa, localização regional e outras
variáveis.

A atividade de uma Agência de marketing digital pode contar com acionamento de
profissionais em regime “freelancer”, ou seja, atendem por demanda de serviços de
forma autônoma, diante disso os custos mensais com funcionários passam a ser bem
reduzidos no início de suas atividades.

Alertamos, no entanto, que à medida que os negócios cresçam um novo planejamento
se faz necessário e em consequência a estrutura e os custos aqui apresentados,
devem ser repensados e estruturados conforme o seu Plano de Negócios.

Para nosso exemplo nos baseamos em uma estrutura enxuta com a contratação de 1
funcionário registrado.

Salários

14. Custos
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R$6.500,00

Aluguel, taxa de condomínio, IPTU **

R$ 2.500,00

Luz, telefone e acesso à internet

R$500,00

Produtos para higiene e limpeza

R$200,00

Despesas com material de escritório

R$ 500,00

Contador

R$ 1000,00

Total

R$ 10.500,00

 

Sala Comercial: 35m², 1 banheiro, 1 vaga. Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC

Aluguel: R$ 1.600,00/mês; condomínio R$ 650,00; IPTU R$ 150,00 = R$ 2.500,00

3 – Despesas Comerciais: As “Despesas Comerciais” são os gastos que variam
conforme o volume de vendas e o volume de clientes.

Como exemplos destacamos:

    •  Impostos diretos sobre as vendas (dependerá diretamente do regime tributário
escolhido, consulte um contador);

    •  Comissões de vendas (caso a empresa adote esta política, definir seu percentual);

    •  Taxas cobradas pelos meios de pagamento (cartões crédito/débito, boleto
bancário) caso sejam estas a forma de recebimentos.

Organizar as finanças é uma habilidade que qualquer pessoa pode e deve
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desenvolver. Ter o controle financeiro na ponta do lápis é um diferencial para tornar
sua prática profissional a mais lucrativa possível

 

A diversificação de um produto ou serviço deve sempre ser buscada pelo empresário,
seja para em momentos de recessão poder escoar e vender seus produtos, seja para
aproveitar momentos e processos ociosos, ampliando assim sua receita.

Não basta ao empresário apenas possuir algo que os concorrentes não oferecem. É
necessário que esse algo mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem
competitiva e aumente o seu nível de satisfação com o produto ou serviço.

Uma das formas de diversificação é através da oferta de maior variedade de serviços
de criação digital tais como: autoração de DVD, CDROM, modelagem 3D e animação,
digitalização e edição de vídeos.

O atendimento pessoal qualificado é um fator que agrega valor de alto significado para
o cliente. É fundamental, na construção de relacionamento duradouro, conhecer quem
são os clientes e entender suas reais expectativas e necessidades. O atendimento na
área de comunicação deve funcionar como uma espécie de assessoria para o cliente,
principalmente para os pequenos e médios.

É importante pesquisar junto aos concorrentes para conhecer os novos serviços que
estão sendo oferecidos e desenvolver opções específicas com o objetivo de
proporcionar ao cliente um produto diferenciado. Além disso, conversar com os clientes
atuais para identificar suas expectativas é muito importante para o desenvolvimento de
novos serviços ou produtos personalizados, o que amplia as possibilidades de fidelizar
os atuais clientes, além de cativar novos.

A agência de design multimídia tem que trabalhar sempre em parceria com seu cliente
(diretores de arte, desenvolvedores web, programadores, etc.) para garantir o sucesso
de seu projeto.

15. Diversificação/Agregação de Valor

A propaganda é um importante instrumento para tornar a empresa e seus serviços e
produtos conhecidos pelos clientes potenciais. O objetivo da divulgação por meio da
propaganda é construir uma imagem positiva frente aos clientes e tornar conhecidos os
serviços oferecidos pela empresa. A mídia mais adequada é aquela que tem

16. Divulgação
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linguagem associada ao público-alvo, enquadra-se no orçamento do empresário e tem
maior penetração e credibilidade junto ao cliente.

Para este seguimento é importante ressaltar as mídias eletrônicas e sociais: facebook,
Twitter, Instagram e sites

A divulgação formal se faz por meio de visitas aos produtores de audiovisual que
demandam o serviço de criação de design multimídia. Neste sentido é importante
estabelecer contato com desenvolvedores de games, simuladores, websites,
animações, a fim de divulgar o trabalho da sua empresa.

É recomendável a elaboração de um pequeno portfólio com material de apresentação
de sua agência e dos profissionais de seu time, contendo cartão de visitas, folhetos,
folder com alguns materiais desenvolvidos pela agência.

Parcerias com diretores de arte, programadores, desenvolvedores e outros
profissionais da área de produção audiovisual, ajudam a aumentar a captação de
trabalhos.

O segmento de AGÊNCIA DE DESIGN MULTIMÍDIA, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7490-1/99 como
atividade de serviços de design gráfico ligados à comunicação, podendo aderir ao
“Simples Nacional” que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e
fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, entretanto poderá
aderir também a outro regime tributário de sua preferência, desde que atende a
legislação tributária.

As atividades de prestação de serviços de que trata o § 5º-I, do artigo 18 da LC 123/06,
incluído pela publicação da LC 147/14 no DOU de 08.08.2014, serão permitidas ao
ingresso no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015.

Até 31/12/2014 estas atividades permanecerão vedadas ao Simples Nacional.

As atividades que até o ano calendário de 2017 eram tributadas conforme alíquotas
determinadas no Anexo V e VI, a partir do ano calendário de 2018 serão tributadas:

I - Na forma do Anexo III caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta seja
igual ou superior a 28%; ou

II - Na forma do Anexo V caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta seja
inferior a 28%. (Fonte: www.itcnet.com.br)

17. Informações Fiscais e Tributárias
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As atividades de prestação de serviços de que trata o § 5º-I, do artigo 18 da LC 123/06,
incluído pela publicação da LC 147/14 no DOU de 08.08.2014, serão permitidas ao
ingresso no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015.

Até 31/12/2014 estas atividades permanecerão vedadas ao Simples Nacional.

As atividades que até o ano calendário de 2017 eram tributadas conforme alíquotas
determinadas no Anexo V e VI, a partir do ano calendário de 2018 serão tributadas:

I - Na forma do Anexo III caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta seja
igual ou superior a 28%; ou

II - Na forma do Anexo V caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta seja
inferior a 28%. (Fonte: www.itcnet.com.br)

 

Neste segmento temos as seguintes opções tributárias:

Lucro Presumido: É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma forma de tributação
simplificada utilizada para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas que não
estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração do
Imposto de Renda e da Contribuição Social é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a
atividade da empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x % (percentual da
atividade), aplica-se às alíquotas de:  

    •  IRPJ: 1,20% caso seja uma sociedade empresária regular na Anvisa e de 4,8%
caso contrário;

    •  CSLL: 1,08% caso seja uma sociedade empresária regular na Anvisa e de 2,88%
caso contrário;

    •  PIS: alíquota de 0,65%;

    •  COFINS: – alíquota de 3%;

    •  ISSQN: 5% para o estado de São Paulo. Consulte seu contador para consultar a
alíquota do seu estado.
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Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Este
sistema é o mais complexo, que deverá ser muito bem avaliado por um contador,
quanto a sua aplicação neste segmento. As alíquotas para este tipo de tributação são:

IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.000,00, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou com opção
do Lucro estimado mensalmente e apuração anual;

CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.

Neste caso o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social) e não cumulativo, sendo permitido o
aproveitamento do crédito no mesmo percentual, nas aquisições dos produtos.

Incidem também sobre a receita bruta os impostos municipais:  

- ISS (Imposto Sobre Serviço) – Calculado sobre a receita de prestação de serviços,
varia conforme o município onde a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):  

- INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;  

- INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social - GPS).  

- FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários à alíquota de 8%.

Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.
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    •  CONGIC. Congresso Nacional de Iniciação Científica em Design da Informação.

Organização: SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação

Website: www.sbdi.org.br

E-mail: secretaria@sbdi.org.br

    •  Congresso Brasileiro de Design da Informação (InfoDesign Brasil),

Organização: SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação

Website: www.sbdi.org.br

E-mail: secretaria@sbdi.org.br

    •  Congresso Internacional de Design da Informação

Organização: SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação

Website: www.sbdi.org.br

E-mail: secretaria@sbdi.org.br

    •  CIDI - Congresso Internacional de Design da Informação

Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Rua Marquês de São Vicente, 225.

Gávea - Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Tel.: +55 21 3527-1940 ou +55 21 3527-1584 - ramal 311

http://www.puc-rio.br/

    •  Pixel Show - Conferência de design, arte, fotografia, ilustração, arte de rua, moda
e cinema.

18. Eventos
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Evento: Anual

Local: São Paulo

Telefone: (11) 3926-0174 - 5084-9040

e-mail: info@pixelshow.com.br

Site: http://www.pixelshow.com.br/

Cursos:

    •  Introdução a multimídia

Senai-RJ: www.firjan.org.br

Tel.: 0800 023-1231

    •  Tecnologia em Produção Multimídia

Centro Universitário Senac - Campus Santo Amaro

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823

Santo Amaro - São Paulo- Cep: 04696-000

Telefone: (11) 5682-7300 - FAX: (11) 5682-7441

Website: http://www.sp.senac.br/

ADG - Associação dos Designers Gráficos

www.adg.org.br

AEND - Associação de Ensino e Pesquisa de Nível Superior de Design do Brasil

Rua Orfanatrófio, 555, Alto Teresópolis CEP 90840-440, Porto Alegre RS

Telefone (51) 3230.3333

E-mail: aendbrasil@aendbrasil.org.br

19. Entidades em Geral
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Rede Design Brasil

http://www.designbrasil.org.br/portal/index.jhtml

SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação

Centro Universitário Senac – Campus Santo Amaro

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – sala 222

CEP: 04696-000

São Paulo - SP - Brasil

Tel: xx 55 (11) 5682-7651

E-mail: secretaria@sbdi.org.br

Website: www.sbdi.org.br

No Exterior

International institute for information design

www.iiid.net

International visual literacy association

www.ivla.org

Information visualization

wwww.infovis.net

Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada

20. Normas Técnicas
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as Técnicaspor: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1. Normas específicas para uma Agência de design multimídia

Não existem normas específicas para este negócio

2. Normas aplicáveis na execução de uma Agência de design multimídia

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.

ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.
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Abaixo relacionamos alguns termos e verbetes do Design Gráfico:

Arte: Qualquer original preparado por profissional - designer, artista, ilustrador,
fotógrafo - para ser reproduzido.

Brainstorming: Técnica utilizada para gerar idéias. Consiste em uma discussão em
grupo onde se externa, sem censura, todo tipo de associações que vierem à mente
sobre determinado problema proposto. Objetiva obter dos participantes a maior
quantidade possível de idéias para uma avaliação posterior.Geralmente é feita em
conjunto por duas ou mais pessoas.

Briefing: Resumo; série de referências fornecidas que contém informações sobre o
produto ou objeto a ser trabalhado, seu mercado e objetivos. O briefing sintetiza os
objetivos a serem levados em conta para o desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes
o designer auxilia em sua delimitação.

Coluna: Cada uma das subdivisões verticais em que a página de um jornal, revista ou
livro é dividida. Por extensão, coluna também significa o espaço do jornal em que um
autor escreve regularmente.

Comunicação Visual: Conjunto de técnicas, conhecimentos e procedimentos que
buscam maior eficácia na transmissão visual de mensagens verbais ou não-

verbais através dos diversos meios de comunicação.

Conceito: Concepção virtual a respeito de qualquer coisa. Também a argumentação
prévia à concepção de peças de comunicação, seja uma campanha publicitária, seja
um cartaz, ou até mesmo uma identidade visual.

Diagramação: Conjunto de operações utilizadas para dispor títulos, textos, gráficos,
fotos, mapas e ilustrações na página de uma publicação ou em qualquer impresso de
forma equilibrada, funcional e atraente, buscando estabelecer um sentido de leitura
que atenda a determinada hierarquia de assuntos.

Diretor de Arte: Profissional responsável pela definição e orientação das linhas gerais
de um projeto gráfico. Termo usual na indústria editorial.

Feed: O termo Feed vem do verbo em inglês "alimentar". Na internet, este sistema
também é conhecido como "RSS Feeds". Na prática, Feeds são usados para que um
usuário de internet possa acompanhar os novos artigos e demais conteúdo de um site
ou blog sem que precise visitar o site em si. Sempre que um novo conteúdo for
publicado em determinado site, o "assinante" do feed poderá ler imediatamente.

Job: Designação de cada trabalho específico feito para um determinado cliente, seja

21. Glossário
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este permanente ou um cliente em potencial.

Layout: Peça produzida artesanalmente para a visualização e interpretação de um
projeto. Instrumento de depuração do prórprio projeto, quando destinado ao cliente,
deve simular, da melhor forma possível, o produto final.

Lineatura: Medida que indica o número de linhas de pontos de retícula por centímetro
ou por polegada.

Linguagem Visual: Conjunto de elementos conceituais, visuais e relacionais que
consistem a base de trabalho do designer: o ponto, a linha, o plano, o volume, as
variáveis visuais (formato, tamanho, cor, grão, textura, direção) que são organizados
num espaço físico para criar efeitos ópticos de representação e, dessa forma,
comunicar idéias, sentimentos ou instruções a uma audiência.

Mancha: Espaço útil de impressão de uma página determinado pela diagramação, ou
seja, o traçado da ocupação tipográfica de uma página.

Mashup: É um website ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte
para criar um novo serviço completo.

PageRank: É uma família de algoritmos para dar pesos numéricos a documentos com
hyperlink (ou páginas da web) indexadas por um motor de busca. Suas propriedades
são muito discutidas por especialistas em optimização dos motores de busca.

Portfólio: Trabalhos já realizados por uma agência, escritório de design, produtora,
fornecedor ou profissional autônomo. Conjunto de marcas, produtos e serviços de uma
empresa.

Programa de Identidade Visual (PIV): Termo que designa o conjunto de elementos
visuais de uma identidade institucional e suas relações, de modo a consolidar, através
de um sistema de normas e padrões, a projeção de uma imagem coordenada.
Usualmente é composto de elementos como logotipo, símbolo, elementos de suporte,
cores e tipografias institucionais, dentre outros.

Projeto Gráfico: Planejamento das características gráfico-visuais de uma peça gráfica,
seja uma publicação, seja um folder ou um cartaz, envolvendo o detalhamento de
especificações para a produção gráfica, como formato, papel, processos de
composição, impressão e acabamento.

Search Engine Optimization: Otimização de sites, refere-se ao conjunto de estratégias
com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas páginas
de resultados naturais (orgânicos) nos sites de busca.

Semiótica: Considerada a ciência de toda e qualquer linguagem, ou simplesmente a
ciência dos signos. Atualmente, o termo semiótica, bem como seu respectivo
instrumental teórico, vem sendo amplamente aplicado nas pesquisas relativas à
linguagem visual e gráfica.
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Qualquer atividade da vida social ou empresarial, quanto melhor planejada melhor será
executada. Sendo assim, o tempo que se gasta antes de começar é dinheiro que se
deixa de perder: os problemas, prováveis ou meramente possíveis, já foram pensados
e a solução equacionada antes que eles virem perda. Entretanto, de nada vale planejar
se não for para cumprir o planejamento.

Para uma agência de design multimídia conseguir os clientes antes de oficialmente
abrir as portas, é uma boa estratégia para inicio de negócio. Faça a divulgação
necessária, visitando potenciais clientes e mostrando o que sua empresa pode
oferecer.

Tenha modelos de como funciona o seu trabalho em mãos, e apresente os processos
que utiliza a capacidade de produção de sua empresa e o preço cobrado pelos
serviços.

Outras medidas importantes antes de se iniciar neste ramo de negócio:

- Conhecer as técnicas de design multimídia existentes, através de cursos específicos,
assim como realizar uma pesquisa de mercado, identificando potenciais clientes e
quais são suas necessidades.

- Verificar os preços praticados pelos concorrentes;

- Estar presente diariamente na empresa;

- Acompanhar as novas tendências de tecnologia;

- Estar atento aos concorrentes;

- Investir tempo para o planejamento dos projetos e obedecer à seqüência de
atividades proposta, evitando pular etapas e cumprindo fielmente os prazos
negociados;

- Investir num excelente portfólio focando apenas em trabalhos que sejam relevantes
para conquistar o público que se deseja atingir.

22. Dicas de Negócio
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O empreendedor envolvido com atividades ligadas a este setor precisa adequar-se a
um perfil fortemente comprometido com a evolução acelerada de um ramo que envolve
mudanças e criações constantes. Algumas características desejáveis ao empresário
desse ramo são

    •  Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio e do mercado de
produção audiovisual;
    •  Pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está inserido,
promovendo ajustes e adaptações no negócio;
    •  Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos;
    •  Estar sempre atento às inovações tecnológicas;
    •  Flexibilidade para atender cronogramas apertados e prazos curtos para execução
do trabalho;
    •  Ter visão clara de onde quer chegar;
    •  Planejar e acompanhar o desempenho da empresa;
    •  Ser persistente e não desistir dos seus objetivos;
    •  Manter o foco definido para a atividade empresarial;
    •  Ter coragem para assumir riscos calculados;
    •  Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças;
    •  Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente
para aproveitá-las;
    •  Ter bom relacionamento com o mercado e com os fornecedores.

23. Características Específicas do Empreendedor

BERTOMEU,Cegato Vicente, João, Criação Visual e multimídia- Editora: Cengage-
Learming, 2009.

BRAIDA,Frederico e NOJIMA,Lucia Vera, Tríades do Design – Editora Rio Books,
2014.

DAMIANI, Edgar. Programação de Jogos Android. Editora Novatec, 2014.

FIDALGO, João e GONÇALVES, da Silva Márcio. Adobe Photoshop CC Em
Português : Imagens Profissionais e Técnicaspara Finalização e Impressão,
Editora:Érica, 2014.

GONÇALVES, da Silva Márcio. Fundamentos de Computação Gráfica. Editora Érica,
2014.

NIELSEN, Jakobe HOA, Loranger. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro: Campus,
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SEBRAE / ESPM. Produção Audiovisual: Estudos de Mercado 2014. Disponível
em:http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/BB5607E956B17773832574DC0046FA3B/$File/
NT000

390 92.pdf . Acesso em novembro 2014.

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web:

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/fundo-de-aval-do-sebrae-
oferece-garantia-para-os-pequenos-
negocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD

25. Fonte de Recurso

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, é necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

PRINCÍPIO DA ENTIDADE: O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu
proprietário. Portanto, jamais se deve confundir a conta pessoal com a conta
empresarial, isso seria uma falha de gestão gravíssima que pode levar o negócio à
bancarrota. Ao não separar as duas contas, a lucratividade do negócio tende a não ser
atingida, sendo ainda mais difícil reinvestir os recursos, gerados pela própria operação.
É o caminho certo para o fracasso empresarial.

DESPESAS: O empreendedor deve estar sempre atento para as despesas de rotina
como água, luz, material de escritório, internet, produtos de limpeza e manutenção de
equipamentos. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.

26. Planejamento Financeiro
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RESERVAS/PROVISÕES: Esse recurso funcionará como um fundo de reserva, o qual
será composto por um percentual do lucro mensal - sempre que for auferido. Para o
fundo de reserva em questão, poderá ser estabelecido um teto máximo. Quando
atingido, não haverá necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las
apenas no caso de recomposição da reserva utilizada. Esse recurso provisionado
poderá ser usado para cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano.

EMPRÉSTIMOS: Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de
recursos para alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira
proposta, mas estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções
disponíveis. Deve ter cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e
taxas de administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior
incidência de juros.

OBJETIVOS: Definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de
ação, visando amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecução dos
objetivos financeiros estabelecidos.

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES: As novas tecnologias são de grande valia para a
realização das atividades de gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e
eficaz. O empreendedor poderá consultar no mercado as mais variadas ferramentas e
escolher a que mais se adequa às suas necessidades.

 

Comunicação e relacionamento com seus clientes. 

EMPREENDEDORISMO:

Será que sou empreendedor?

Identificar as principais características empreendedoras e refletir sobre o estágio de
desenvolvimento das atitudes empreendedoras em seu dia a dia.

Sobre o curso: Você diria que todo empresário é empreendedor? E todo empreendedor
é empresário? Neste curso, você vai aprender a identificar características que são
fundamentais para ter muito sucesso no mundo dos negócios.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/sera-que-sou-
empreendedor,bccea3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Empreendedor de sucesso.

27. Produtos e Serviços - Sebrae
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Elaborar metas claras e plano de ação e refletir sobre suas atividades empreendedoras
e autodesenvolvimento.

Sobre o curso: Você já deve ter ouvido várias histórias de empreendedores de
sucesso, não é mesmo? Pois saiba que o que liga um negócio ao seu sucesso, são as
ações bem planejadas de quem está empreendendo. Neste curso, você vai
compreender os detalhes do caminho percorrido pelas pessoas empreendedoras bem-
sucedidas.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/empreendedor-de-
sucesso,868ed4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

O que é economia criativa?

Você já se perguntou como a criatividade pode ajudar a impulsionar seu negócio
criativo? Neste curso você vai entender de que forma usar a criatividade como um
recurso para gerar valor econômico e simbólico.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; aplique os conhecimentos na
prática; Estude onde e quando quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/o-que-e-economia-
criativa,292500a9827a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

Como posso empreender para fortalecer negócios criativos?

Ser criativo é praticamente um requisito para empreender! Neste curso, você vai
aprender a combinar a criatividade e o espírito empreendedor para agregar valor ao
seu negócio.

Sobre o curso: Se preferir, faço o curso via WhatsApp; Alie criatividade e
empreendedorismo; aplique o conhecimento na prática; Estude onde e quando quiser;
Receba conteúdos exclusivos em diferentes formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-posso-empreender-
para-fortalecer-negocios-criativos,57c456c2a69a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

 

FINANÇAS

A formação de preço para o meu tipo de negócio.

Neste curso, você vai compreender o que são gastos fixos e variáveis e como
diferenciá-los, para a adequada formação de preços. Vai poder observar o mercado e
comparar preços e tomar as melhores decisões sobre os preços que você vai praticar.
Vai aprender também sobre a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio
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operacional.

Sobre o curso: Neste curso, você vai compreender o que são gastos fixos e variáveis e
como diferenciá-los, para a adequada formação de preços. Vai poder observar o
mercado e comparar preços e tomar as melhores decisões sobre os preços que você
vai praticar. Vai aprender também sobre a margem de contribuição e o ponto de
equilíbrio operacional.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+faz
er+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+
de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C
3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio. (Curso)

Você vai compreender os controles financeiros como ferramenta de apoio à gestão das
empresas. Poderá refletir sobre a possibilidade de usar o fluxo de caixa para auxiliar
na tomada de decisão. E, para terminar, vai elaborar um fluxo que poderá ser usado de
base no controle e gestão da sua empresa.

Sobre o curso: O fluxo de caixa é uma das ferramentas de gestão muito importante
para manter o controle da movimentação financeira das atividades de um negócio.
Com este curso, você irá adquirir conhecimentos para embasar a criação de um fluxo
de caixa, capaz de gerar um diferencial estratégico na gestão financeira do seu
negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-
ferramenta-de-gestao-para-o-seu-
negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Controle da movimentação financeira.

Você compreenderá a forma de utilização do controle de movimentação financeira no
dia a dia empresarial. Também reconhecerá a importância de controlar a
movimentação financeira da empresa e, para terminar, será capaz de elaborar o
controle diário de caixa realizado e futuro do seu negócio.

Sobre o curso: Saber fazer um controle financeiro eficiente é requisito básico para o
sucesso da sua empresa! Se você está começando a empreender e ainda não domina
a gestão da sua movimentação financeira, este curso vai fazer a diferença na sua
rotina e no seu futuro.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-
financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Como devo gerenciar o dinheiro em um negócio criativo?

Saber gerenciar dinheiro é tão importante quanto ganhar dinheiro. Neste curso você

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 36

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
www.sebrae.com.br


 Produtos e Serviços - Sebrae

vai acompanhar passo a passo os conhecimentos básicos necessários para fazer uma
boa gestão financeira do seu negócio criativo.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; Aplique o conhecimento na
prática; Estude onde e quando quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos de mídia.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-devo-gerenciar-o-
dinheiro-em-um-negocio-criativo,7ad44f6e499a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

PLANEJAMENTO

Planeje suas metas e resultados

Você vai reconhecer a importância de planejar a sua atividade empresarial. Conhecerá
as ferramentas de planejamento e de análise de cenário e aprenderá a elaborar planos
de ação.

Sobre o curso: Você, empreendedor, sabe para onde está indo e aonde quer chegar?
Estabelecer metas claras e resultados esperados é fundamental para o sucesso do
seu negócio! Neste curso você vai entender quais os benefícios de um planejamento
bem elaborado para a saúde da sua empresa.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/planeje-suas-metas-e-
resultados,db86d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Crescimento planejado e orientado para resultados

Compreender o que é e qual a importância do planejamento estratégico. Compreender
que o planejamento de ações, feito de forma ordenada e articulada, contribui para a
continuidade da atividade empreendedora desenvolvida. Utilizar ferramentas de
planejamento para melhorar o desempenho da sua empresa com o aumento da sua
competitividade, de modo sustentável.

Sobre o curso: Como você quer que a sua empresa esteja daqui a dois anos? Com um
planejamento estratégico bem definido e organizado, é possível chegar em qualquer
resposta que você pensou. Sem tirar a bola de cristal da gaveta, neste curso você
entenderá que analisando a situação atual da empresa você chega a uma projeção de
como ela estará daqui a alguns anos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/crescimento-planejado-e-
orientado-para-resultados,a342a3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Indicadores para seu negócio

Compreender e aplicar os indicadores no dia a dia do seu negócio. Entender a
importância de acompanhar os fatores-chave de sucesso e levá-los em conta na
tomada de decisões.
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Sobre o curso: Uma empresa com indicadores de desempenho bem definidos
consegue mensurar com maior clareza suas ações e até alcançar melhores resultados,
tanto em termos financeiros como de reconhecimento do mercado. Se a sua empresa
ainda não possui indicadores de desempenho, este curso é ideal para descobrir como
eles podem fazer toda a diferença em seus resultados.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/indicadores-para-seu-
negocio,90da644c2fd26710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Como planejar e agir de forma estratégica em negócios criativos?

Um bom planejamento estratégico é capaz de revolucionar o seu negócio criativo!
Neste curso você vai obter os conhecimentos e ferramentas necessárias para planejar
e agir de forma estratégica, conquistando os resultados que você sonha para a sua
empresa.

Sobre o curso:Se preferir, faça o curso via WhatsApp; aplique o conhecimento na
prática; estude quando e onde quiser; Receba conteúdos exclusivos em diferentes
formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-planejar-e-agir-de-
forma-estrategica-em-negocios-
criativos,d7304f6e499a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

Como analisar o mercado. (curso)

Se você quer abrir um negócio e quer analisar melhor o potencial de mercado, o curso
“Como analisar o mercado” é ideal para você! Aqui você aprenderá sobre como se
antecipar às mudanças de mercado e sobre o movimento da concorrência.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-analisar-o-
mercado,1d70b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

 

INOVAÇÃO

Inovação e possibilidades de crescimento

Você compreenderá o que é a importância de implementá-la em seus negócios,
seguindo as etapas para explorar possibilidades e produzir resultados satisfatórios. Vai
se conscientizar do valor e dos benefícios da inovação para o seu negócio e vai
identificar e desenvolver ações organizadas para analisar e aproveitar oportunidades.

Sobre o curso: A inovação se tornou um diferencial competitivo para empresas de
todos os portes, do pequeno, passando pelo médio e chegando ao grande. É inovando
que empresas conseguem se manter relevantes no mercado, e se o processo for
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 Produtos e Serviços - Sebrae

contínuo, à frente da concorrência na maioria das vezes. Mas como a sua empresa
pode aplicar o conceito de inovação em seu dia a dia? Neste curso mostramos o que
você precisa saber para implantar a cultura de inovação no seu negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/inovacao-e-possibilidades-
de-crescimento,cddb644c2fd26710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Como devo agir para liderar e promover a criatividade e a inovação?

Criatividade e inovação são dois pilares fundamentais para manter um negócio de
sucesso. Neste curso você vai aprender como se tornar um líder que ofereça um
ambiente estimulante para a criação de ideias criativas e inovadoras, impulsionando
assim seus resultados.

Sobre o curso: Se preferir, faça o curso via WhatsApp; Aprenda a ser um líder melhor;
Aplique os conhecimentos na prática; Estude onde e quando quiser; Receba
conteúdos exclusivos em diferentes formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-devo-agir-para-
liderar-e-promover-a-criatividade-e-a-
inovacao,b60756c2a69a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

Atendimento ao Cliente. (Curso)

Aprenda sobre os processos de atendimento em uma empresa e como estas ações
provocam um impacto positivo nos resultados de um negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/atendimento-ao-
cliente,fe80b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Qualidade no atendimento ao cliente. (Curso)

Atender bem traz lucro! Neste curso você analisa situações reais de atendimento,
aprende como atender com qualidade e como atuar para suprir as necessidades do
seu cliente mesmo nas piores situações.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/qualidade-no-
atendimento-ao-cliente,b680b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD%20

Comunicação e relacionamento com seus clientes.

Compreender as possibilidades de a pequena empresa alcançar melhores resultados
coma adoção de ações de comunicação mais estratégicas e assertivas.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/comunicacao-e-
relacionamento-com-seus-
clientes,dcd0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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 Sites Ú
teis

 Como ter ideias criativas na prática. 

O curso visa estimular a criatividade nos negócios através de ferramentas criativas e
aplicação prática com histórias de empresas reais.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-ter-ideias-criativas-e-
inovar-na-pratica,7980b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Criatividade. (Curso)

Criatividade e sucesso nos negócios! O passo-a-passo do pensamento criativo é uma
ferramenta para o crescimento e a inovação dos empreendimentos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/criatividade,5090b8a6a28b
b610VgnVCM1000004c00210aRCRD

Não há informações disponíveis para este campo.

28. Sites Úteis
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