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Os eventos são oficialmente classificados pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por: tipo, porte, abrangência e público. Sendo que os tipos de
eventos podem ser: assistencial, cívico, cultural, comercial, empresarial, esportivo,
folclórico, gastronômico, religioso, social ou técnico.

A empresa de Decoração de Eventos poderá atuar em quaisquer desses tipos de
eventos, se especializando em um ou vários, garantindo requintes, sofisticação, bom
gosto e até romantismo ao momento.

Esse setor é muito dinâmico, há novidades surgindo a todo momento e a inovação e a
qualidade devem ser uma premissa para o empreendedor que queria atuar com a
Decoração de Eventos. A empresa deverá ser concebida com visão profissional desde
o seu projeto embrionário, o que irá requerer uma avaliação objetiva sobre sua forma
de atuação, bem como as expectativas comerciais que esse tipo de empreendimento
requer.

1. Apresentação de Negócio

Tendências de mercado

Com a crise econômica e o aumento do desemprego a tendência é economizar. Mas,
isso não significa abrir mão de realizar os eventos idealizados, basta adequá-los ao
orçamento. Basta olhar o mercado para perceber que o setor de festas e eventos vem
crescendo no país nos últimos anos, gerando novas oportunidades de negócios para
os segmentos inseridos neste mercado.

Segundo a ABRAFESTA (Associação Brasileira de Eventos Sociais), o mercado de
festas e eventos movimentou mais de R$ 17 bilhões em 2018, mesmo com um cenário
econômico instável. O levantamento também revelou a projeção de 14% de
crescimento para 2019.

Tal aumento acontece devido as novas tendências de comportamento do consumidor,
que tem encontrado mais razões para comemorar. Mêsversários, aniversários de
namoro e de casamento, chás de revelação e festas juninas em casa são alguns
exemplos de celebrações que andam fazendo sucesso.

As festas infantis são as que têm maior destaque no mercado por serem responsáveis
por significativa parcela da receita gerada, já que o público-alvo permite celebrações
mais criativas.

Mercado consumidor

2. Mercado
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A fim de dimensionar o mercado de atuação para a empresa de Decoração de
Eventos, o empreendedor deverá pesquisar os indicadores econômicos e sociais da
região em que pretende atuar. É essencial que se analise alguns índices, como:
tamanho da população, população economicamente ativa, índice de potencial do
consumo, índice de desenvolvimento humano, etc.

Sugere-se que essas informações sejam pesquisadas periodicamente nos sites do
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; do IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística; do PNUD - Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - da Fundação Getúlio Vargas e Prefeitura Municipal.

O estudo dos clientes é uma das etapas mais importantes na estruturação do
empreendimento. Eles não buscam apenas uma decoração, mas buscam soluções
para algo de que desejam realizar. O empreendedor deverá identificar essas soluções
e conhecer melhor seu cliente. Por isso, de uma maneira simples, o empreendedor
necessita saber:

    •  As características gerais dos clientes: faixa etária, sexo, qual a sua ocupação,
quanto ganham, escolaridade, onde moram;

    •  Quais são os interesses e o comportamento da clientela: a quantidade de serviço
que compram e com que frequência o fazem, onde costumam comprar, que preço
pagam ou estão dispostos a pagar pelo serviço;

    •  O que motiva as pessoas a contratar uma empresa de decoração: o preço, a
qualidade, as formas de pagamento, a comodidade, o atendimento;

    •  Onde estão os clientes: o tamanho do mercado em que irá atuar - será apenas no
bairro, na cidade inteira? Os clientes encontrarão o local com facilidade?
Mercado Concorrente

A fim de conhecer o concorrente, necessita-se identificar as empresas que trabalham
no ramo de atividade no raio de atuação de onde será localizado a nova empresa. A
partir daí, realizam-se visitas e examinam-se os pontos fortes e fracos dessas
empresas em relação a: qualidade dos produtos utilizados; decoração do ambiente;
espaço oferecido; preço praticado para cada serviço; localização; condições de
pagamento; qualidade do atendimento prestado; e oferta de serviços adicionais
(agendamentos, garantias oferecidas, horários de funcionamento)

Após essa análise, devem-se realizar comparações e visualizar se a nova empresa
poderá competir com as analisadas, se há espaço para mais um empreendimento do
mesmo ramo, e o que o novo empreendimento terá de diferencial para que os clientes
deixem de ir ao concorrente.

Mercado fornecedor
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Como todos os produtos e serviços associados ao mercado de eventos são
encontrados no Brasil, este não se torna um elemento de preocupação para o futuro
empresário, mas identificar e selecionar os fornecedores de equipamentos e matérias-
primas para o empreendimento não é tarefa das mais simples, tendo em vista a
variedade de opções disponíveis no mercado. O empreendedor deverá avaliar, em
pelo menos três empresas, de cada produto necessário, alguns aspectos do mercado
fornecedor: qualidade dos produtos, preço, condições de pagamento e prazos para
entrega.

É importante escolher mais de um fornecedor, pois nunca se sabe quando um
fornecedor pode ter dificuldades de atendimento. 

A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma loja de
artigos esportivos. Para isso o empreendedor deve considerar o público-alvo e a
estratégia do negócio. No geral, a localização deve ser decidida levando em
consideração alguns aspectos, tais como:

a) Aspectos urbanísticos e de infraestrutura:

    •  Segurança da região;

    •  Proximidade a áreas de risco de alagamentos ou enchente;
    •  Infraestrutura de serviços públicos e recolhimento de lixo;
    •  Disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone e internet.
b) Aspectos estratégicos:

    •  Localidade de grande fluxo de pessoas;
    •  Proximidade de negócios complementares como lojas de trajes de festas,
joalherias, estúdio de fotografia entre outros;
    •  Proximidade de polos geradores de público”, tais como shoppings,
supermercados, agências bancárias, hospitais, terminais de ônibus e/ou metrô,
parques e clubes;
    •  Proximidade a fornecedores;
    •  Proximidade de grandes avenidas e cruzamentos;
c) Adequação aos clientes:

    •  Facilidade de acesso;
    •  Disponibilidade de estacionamento interno ou no entorno.
Observação importante: Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecimentos
que possuem vagas com recuo e paralelas à via não podem caracterizá-las como

3. Localização
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privativas. A implementação de estacionamentos privativos para clientes devem seguir
o estabelecido na Resolução CONTRAN 302/2008.

d) Adequação aos funcionários:

    •  Proximidade de estações e pontos de transporte coletivo;
    •  Infraestrutura de serviços (restaurantes, farmácias, bancos).
e) Aspectos econômicos financeiros:

    •  Preço de aluguel e qualidade dos imóveis disponíveis;
    •  Prazo e condições do contrato;
    •  Necessidade de reformas e adaptações.
Antes de assinar um contrato de aluguel ou aquisição do imóvel, é essencial verificar
outros detalhes:

    1.  O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à capacidade de
instalação do negócio e tem possibilidade de expansão?
    2.  O imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos municipais?
    3.  As atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de Zoneamento ou
o Plano Diretor do Município?
    4.  Os pagamentos do IPTU referente ao imóvel encontram-se em dia?

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 atendem suas expectativas e o perfil do negócio pretendido. Leia mais
sobre este assunto no capítulo "Informações Fiscais e Tributárias". 

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.

Para abertura e registro da empresa é necessário realizar os seguintes
procedimentos: 

    •  Registro na Junta Comercial;
    •  Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 
    •  Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento;
    •  Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”;
    •  Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende

4. Exigências Legais e Específicas
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as exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite -se” pela prefeitura.
    •  Contribuição Sindical - A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada Reforma
Trabalhista, altera o art. 579 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – e a
contribuição sindical passa a ser facultativa a partir de janeiro de 2018. Isso vale tanto
para sindicatos patronais quanto para os trabalhadores (funcionários).
Caso a empresa trabalhe também com cerimônias públicas oficiais, deve-se atentar
para a seguinte legislação:

    •  Lei nº 5.700/71: dispõe sobre as formas de apresentação dos símbolos nacionais
e dá outras providências.
    •  Decreto nº 70.274/72: aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de
preferência.
Além das exigências acima, para a instalação do negócio é necessário realizar
consulta prévia de endereço na Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a
Lei de Zoneamento. É necessário, também, observar as regras de proteção ao
consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças e outros.

A estrutura para uma empresa de decoração tem que ser pensada e implantada
considerando o seu público-alvo. Mas independentemente desta premissa, é
fundamental que a estrutura mínima seja concebida com pelo menos o seguinte:

Local de atendimento ao cliente: por se tratar de segmento empresarial em que
praticamente tudo é terceirizado, algumas pessoas têm a visão distorcida de que basta
um simples escritório para atendimento de ligações telefônicas para resolver a questão
de espaço ambiental. Nesse mercado os clientes “compram” a imagem da empresa,
portanto, torna-se importante que a estrutura funcional tenha uma ótima apresentação.

Banheiro: será destinado para clientes e funcionários.Deve estar sempre limpo e
organizado.

Identidade Visual: é interessante que a empresa formule logotipo e marca que
caracterizem a identidade visual. Os funcionários devem externar uma aparência de
similaridade em suas vestimentas, ou seja, o ideal é que a empresa forneça uniforme
estilizado para os seus colaboradores. A definição de uniforme para os funcionários
demonstrará organização visual na empresa, o que gera no cliente uma maior
segurança em ter um grupo visualmente homogêneo em seu evento.

5. Estrutura
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 Pessoal

O local de trabalho deve ser limpo e organizado. O piso, a parede e o teto devem estar
conservados e sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos. O piso
deve ser de alta resistência e durabilidade, além de fácil manutenção. Paredes
pintadas com tinta acrílica facilitam a limpeza. Texturas e tintas especiais na fachada
externa personalizam e valorizam o ponto.

Sempre que possível, deve-se aproveitar a luz natural. No final do mês, a economia da
conta de luz compensa o investimento. Quanto às artificiais, a preferência é pelas
lâmpadas fluorescentes. Profissionais qualificados (arquitetos, engenheiros,
decoradores) poderão ajudar a definir as alterações a serem feitas no imóvel escolhido
para funcionamento da empresa, orientando em questões sobre ergometria, fluxo de
operação, design dos móveis, iluminação, ventilação, entre outras.

A quantidade de profissionais está relacionada ao porte do empreendimento. Para
amenizar os custos iniciais com folha de pagamento, convém optar pela contratação
de uma equipe enxuta, assim, a proposta para uma empresa de empresa de
decoração de eventos de pequeno porte é começar com dois funcionários fixos, sendo
um decorador e um assistente. O restante da equipe pode ser contratado por evento,
conforme as características do serviço a ser prestado.

Depois de realizar a seleção adequada dos funcionários, será necessário proporcionar
treinamento e capacitação a equipe, a fim de garantir uniformidade na abordagem de
trabalho. Um treinamento inicial fundamental refere-se a como os colaboradores
precisam se comunicar com os clientes e quais são as etapas de um bom atendimento.
Estabeleça os principais problemas que podem acontecer e como eles poderão ser
solucionados — a quem reportar, qual é o nível de responsabilidade e a melhor forma
de agir, por exemplo.

Os níveis salariais básicos são definidos pelos sindicatos de cada categoria, a partir
daí o empresário poderá adequar políticas de remuneração considerando outros
critérios, como os níveis de competências pessoais. Deve-se estar atento para a
Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores na área, utilizando-a como
balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas. Recomenda-se a
adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo incentivos e benefícios de
natureza financeiros ou outros. Assim, a empresa poderá diminuir os níveis de
rotatividade e obter vantagens como a criação de vínculo entre funcionários e clientes
e ainda a diminuição de custos com recrutamento e seleção, treinamento de novos
funcionários, custos com demissões.

O empreendedor deve ser exigente na contratação do pessoal terceirizado: ter
experiência na área, ser educado e ser prestativo são qualidades indispensáveis aos
profissionais envolvidos com decoração. É fundamental formar um banco de talentos

6. Pessoal
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composto por profissionais confiáveis e versáteis.

Normalmente, o escritório funciona em horário comercial de 9h às 18h. Dependendo
do movimento e da época do ano, pode ser necessária a ampliação do horário de
atendimento. Esta expansão do negócio precisa ser planejada conforme o aumento da
receita. O atendimento é um item que merece atenção especial do empreendedor,
visto que nesse segmento de negócio o vendedor precisa lidar pessoas estressadas e
indecisas. A qualificação dos profissionais aumenta o comprometimento com a
empresa, eleva o nível de retenção de funcionários, melhora a performance do negócio
e diminui os custos trabalhistas com a rotatividade de pessoal.

Lembre-se que o empreendedor pode contar com cursos e consultorias do Sebrae nas
áreas de atendimento ao cliente, Gestão de Pessoas e Liderança.

Os principais equipamentos para iniciar uma empresa de decoração são os seguintes:

Equipamentos
Estimativa R$
Prateleiras para guardar os itens base de enfeites
R$ 4.000,00
Utensílios diversos (tesouras, grampeadores, estiletes, cortador de isopor,)
R$ 1.000,00
Rádios intercomunicadores auriculares
R$ 1.000,00
Computadores
R$ 3.600,00
Impressora
R$ 800,00
Telefones
R$ 100,00
Sofás e poltronas
R$ 2.600,00
Impressora de cupom fiscal
R$ 900,00
Uniformes
R$ 2.000,00
Investimento total
R$ 16.000,00
É aconselhável que o empreendedor disponha de um veículo utilitário para realizar os
serviços e outros deslocamentos necessários.

7. Equipamentos
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demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre A gestão
de estoques apresenta particularidades de acordo com o tipo de negócio/comércio ou
prestação de serviço. De qualquer forma deve-se buscar a eficiência nessa gestão,
sendo que o estoque de mercadorias deve ser suficiente para o adequado
funcionamento da empresa, mas mínimo, para reduzir o impacto no capital de giro.

Fique atento, pois a falta de mercadorias pode representar a perda de uma venda. Por
outro lado, possuir mercadorias estocadas por muito tempo é deixar dinheiro parado. É
essencial o bom desempenho na gestão de estoques, com foco no equilíbrio entre
oferta e demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente conferido com base,
entre outros, nestes três indicadores de desempenho:

1 - Giro de estoque: número de vezes que o capital investido em estoque é
recuperado por meio de vendas. É medido em base anual e tem a característica de
representar o que aconteceu no passado. Quanto maior a frequência de entrega dos
fornecedores, em menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também
chamado de índice de rotação dos estoques.

2 - Cobertura dos estoques: indicação do período de tempo que o estoque, em
determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja suprimento.

3 - Nível de serviço do cliente: demonstra o número de oportunidades de vendas que
podem ter sido perdidas, no varejo de pronta entrega (segmento em que o cliente quer
receber a mercadoria ou serviço imediatamente após a escolha), pelo fato de não
existir a mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

O acompanhamento periódico dos indicadores de desempenho de estoques permite:

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

• Evitar atrasos no fornecimento de materiais e componentes;

• Evitar a obsolescência, perecimento, perda de validade e desvios de produtos e
materiais;

• Elaborar estratégias frente ao capital de giro e o atendimento a clientes;

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na
alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em conta
o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da
empresa.

8. Matéria Prima/Mercadoria
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O ramo de Decoração de Eventos é uma empresa prestadora de serviço e não possui
venda (direta) produtos e/ou mercadorias, somente a venda de serviços, no entanto
terá que prever o estoque de mercadorias (peças, utensílios) necessárias para o
atendimento dos eventos contratados e produtos de manutenção e limpeza do
escritório. 

O processo produtivo de uma empresa é constituído basicamente pelo conjunto de
atividades a serem desenvolvidas na produção de um bem ou serviço. Devido a sua
importância para a empresa, é necessário que seja executado com planejamento, a fim
de que se mantenha um padrão de qualidade.

O processo produtivo de uma empresa de Decoração de Eventos varia muito de
acordo com o tipo de evento, mas de uma maneira geral podem ser agrupados em
cinco grandes etapas:

1) Prospecção de negócios: é uma das fases mais importantes para o
empreendimento. A prospecção de negócios é um indicador das tendências de vendas
futuras. Será nessa etapa que iniciará os negócios do empreendimento. Mas atenção,
não se deve prospectar vendas além da capacidade instalada, isto tenderá a riscos na
qualidade de atendimento e implementação do serviço. No entanto a falta de contratos
a executar, poderá ensejar em grandes dificuldades do negócio. Deve-se buscar uma
estrutura operacional em conformidade com os negócios, se necessário expande-se o
empreendimento, mas evite custos “ousados” sem obter o resultado mínimo projetado.

2) Visita técnica e orçamento: nesta fase do negócio deve-se levantar todas a
informações e expectativas do cliente, como exemplo: anseios, preferências, idéia de
investimento, entre outros. Por outro lado, o atendente (empreendedor) deverá mostrar
as tendências do mercado, apresentar fotos de cenários, decorações e outros eventos
relacionados a seu trabalho. Conjuntamente a esse processo, deve-se recorrer a
revistas e sites especializados para identificar projetos bem-sucedidos e servir de base
de apoio a estruturação de novos e inovadores projetos.

3) Contrato: a organização é fundamental para o cliente encontrar com rapidez o que
procura. Nesta fase o orçamento deve estar pronto, além do contrato (com os níveis de
serviço acordados) e também as garantias oferecidas.

4) Execução do serviço: o empreendedor deve estar apto para realizar o serviço
contratado, cumprindo com maestria o que foi definido no contrato seguindo os prazos.
Os funcionários devem estar munidos de uniformes e crachás, devem ser educados,
ter higiene e acima de tudo ser comprometidos com o serviço.

5) Pós-venda: a relação pós-venda é necessária para a longevidade do
empreendimento, pois é através da satisfação do cliente que o negócio vai para frente.

9. Organização do Processo Produtivo
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Todo o processo dependerá do volume de investimento disponível e do tipo de
decoração que foi contratado pelo cliente. E para se alcançar uma posição
diferenciada no mercado a empresa deve criar mecanismos que ofereçam garantias
específicas do que foi contratado. Com esta prática cria-se uma relação de confiança,
essencial para que o trabalho seja produtivo. Pensando nisto, discriminar os serviços
ofertados (e pelos quais a empresa é responsável), o compromisso com os cuidados
para preservação do imóvel, entre outras questões, por meio de um contrato que
contemple todas estas questões, apresenta-se como uma prática aconselhável.

Outras dicas interessantes:

    •  Ter um “breafing” (resumo) do evento, adotar um questionário que identifique as
reais necessidades do contratante e identifique eventuais falhas “pós-evento”.
    •  Algumas falhas que eliminam o empreendedor do mercado são: não planejar o
passo a passo do serviço, abrindo espaço para imprevistos inconcebíveis,
desconhecer técnicas de decoração, mobilizar inadequadamente o público para o tipo
de evento, se entregar ao amadorismo e à improvisação, ou abrir espaço para a
projeção orçamentária incorreta.
    •  No caminho para o sucesso, estão o planejamento técnico do trabalho, com
definição de objetivos, público, estratégias, gestão econômico-financeira e resultados;
profissionalismo; transparência no relacionamento com o cliente; conhecimento das
normas relativas a eventos, protocolo e regras de etiqueta; gerenciamento; melhorias
de resultados e da relação custo/benefício; atualização e reciclagem de
empreendedores e profissionais. Enfim, o importante é trabalhar com muito
profissionalismo, ter experiência em diversas áreas, manter uma ampla rede de
contatos selecionar bem os fornecedores e, principalmente, ter disponibilidade integral.
É importante lembrar também que o sucesso de um evento depende de quem está por
trás dele. Portanto, neste ramo, ser amador está fora de questão, é importante ter
experiência na área. Não há lugar para improvisações. Em todas as fases do processo
produtivo, a empresa precisa aproveitar ao máximo seus recursos, sejam pessoas,
tecnologias ou equipamentos. Não basta ter os recursos, é necessário realizar a
gestão do processo produtivo buscando melhorar a prestação do serviço como todo.

É interessante que o empresário possua um sistema gestão integrada para realizar o
gerenciamento do negócio, bem como, o acompanhamento dos serviços de cada
cliente. Com o crescimento da empresa e aumento do fluxo de trabalho, os softwares
de gestão tornam-se fundamentais, pois facilitam o controle dos processos e
aumentam a produtividade, pois ajudam a evitar perdas durante essa atividade.

Os softwares possibilitam montar o cadastro de clientes e fornecedores, histórico dos
serviços prestados para cada cliente, controle de estoque de matéria-prima,

10. Automação
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equipamentos, ferramentas, orçamento, cronograma físico financeiro, serviço de mala-
direta para clientes e potenciais clientes, cadastro de móveis e equipamentos,
gerenciamento de serviços dos empregados, controle de contas a pagar e a receber,
fornecedores, folha de pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa, entre outros.

Deve-se procurar softwares de custo acessível e compatível com uma pequena
empresa. Pesquisas nos principais sites de busca indicarão uma grande variedade de
softwares destinados à gestão integrada dos diversos setores de uma micro e/ou
pequena empresa. O empresário poderá optar por download de sistemas sem custo,
com custo mensal, com valor fixo, podendo incluir custo de assistência técnica e
customização.

Para a busca na internet basta pesquisar “Sistemas de Gestão Empresarial” e avaliar
as alternativas apresentadas.

Antes de se decidir pelo sistema a ser utilizado, o empreendedor deve avaliar o preço
cobrado, o serviço de manutenção, a conformidade em relação à legislação fiscal
municipal e estadual, a facilidade de suporte e as atualizações oferecidas pelo
fornecedor.

Para esse segmento empresarial o principal canal é o próprio estabelecimento da
empresa de decoração de eventos que precisa estar organizada, bem decorado e a
equipe de trabalho prestando um ótimo atendimento aos clientes.

Para divulgação da empresa o site na internet também é uma das principais
estratégias (ver item Divulgação).

11. Canais de Distribuição

Investimento inicial compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o
negócio até o momento de sua auto sustentação. Pode ser caracterizado como:
investimento fixo, investimentos pré-operacionais e capital de giro.

Investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, entre outros;

Investimento pré-operacional: compreende todos os gastos ou despesas realizadas
com projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de layout e design
de fachada, honorários profissionais e outros;

12. Investimentos
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Capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros. Saiba
mais no capítulo "Capital de Giro"

O valor a ser investido num novo negócio envolve um conjunto de fatores identificados
ao longo do processo de instalação do empreendimento e varia de acordo com o porte
e os produtos e serviços que serão oferecidos.  Para uma empresa de decoração de
eventos, o empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) para fazer frente aos seguintes itens de investimento:

Itens
R$
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas.
R$ 3.000,00
Mobiliário para a área administrativa
R$ 5.000,00
Equipamentos
R$ 16.000,00
Capital de giro
R$ 6.000,00
Investimento total
R$ 30.000,00
Vale lembrar, que os valores acima são estimativas, que variam de acordo com a
região e o tipo de equipamentos.

Antes de montar sua empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um Plano
de Negócios, onde os valores necessários a 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
os segmentos de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades-chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita. 

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

13. Capital de Giro
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caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e quanto maior o prazo
de estocagem, maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter
estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode
melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos médios
recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo: quanto
maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

Para uma empresa de decoração de eventos, o desafio da gestão do capital de giro
está, principalmente, na ocorrência dos fatores a seguir:

    •  Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;
    •  Sazonalidade, com grande dependência das vendas em determinados meses do
ano;
    •  Possíveis perdas ocasionadas por serviços entregues de forma inadequada.
O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão, inclusive valores além do pró-labore. No início, todo o recurso
que entrar na empresa, nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a
expansão do negócio. O ideal é reservar recursos próprios (se houver) para capital de
giro e deixar financiamentos para máquinas e equipamentos.

No caso de uma empresa de decoração de eventos, é aconselhável que o empresário
reserve em torno de 20 a 30% do total do investimento inicial para o capital de giro.

Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos produtos ou
serviços quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa. Entre essas
despesas estão o que chamamos de custos fixos e variáveis.

Os custos variáveis são aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida
ou vendida, na mesma proporção.  Tais como:

    •  Despesas de deslocamentos;
    •  Insumos e materiais utilizados nas prestações destes serviços;
    •  Impostos
Os custos fixos são os gastos que permanecem constantes, independentes de
aumentos ou diminuições na quantidade produzida ou vendida.  Os custos fixos fazem
parte da estrutura do negócio.

Veja alguns exemplos de custos fixos mensais de uma empresa de decoração de
eventos, que esteja em suas atividades iniciais

14. Custos
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Salários e encargos
R$ 3.500,00
Aluguel, segurança, IPTU
R$ 1.500,00
Luz, telefone e acesso à internet
R$    600,00
Manutenção de software
R$    300,00
Materiais de limpeza e expediente
R$    200,00
Assessoria Contábil
R$    500,00
Propaganda e publicidade da empresa
R$    400,00
Total
R$ 7.000,00
É aconselhável que o empreendedor mantenha relatórios gerenciais em que possa
fazer comparativos mês a mês. Fazendo o levantamento destas informações poderá
decidir precisamente onde deverá trabalhar para diminuir seus gastos.

O empreendedor deverá ter em mente que seu negócio terá maior possibilidade de ser
sucesso se for criativo e prestar serviços com diferenciação dos demais prestadores
que já estão no mercado.

Uma oferta de serviços diferenciados motivará o cliente a migrar ou utilizar os serviços
da sua empresa bem como indicá-la para outras pessoas. A inovação, criatividade e
prospecção de novas estruturas, materiais, tecnologias e serviços a serem ofertados
auxiliará também na divulgação de seus serviços.

Como forma de agregar valor ao serviço pode-se citar alguns pontos chaves neste
processo, que são:

- Cumprimento de prazo e horário de entrega do serviço contratado, buscando sempre
agregar itens complementares que enriquecem o resultado final, de forma a superar as
expectativas dos clientes e seus convidados;

- O encarregado de elaborar o projeto da decoração do evento deverá avaliar
criteriosamente alguns itens, tais como: local do evento, expectativa do clima, ou seja,
se chuvoso ou seco, quente ou frio, nível social dos convidados, pois o decorador não
poderá criar situações embaraçosas para os convidados.

O empreendedor de uma empresa de decoração poderá diversificar os seus serviços

15. Diversificação/Agregação de Valor
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por meio de:

- Montagem de cenários exclusivos, evitando repeti-los em outras cerimônias, de forma
a garantir que um ambiente criado por sua empresa não irá se repetir em outros
eventos.

- O empreendedor poderá incrementar em seu book de serviços a montagem de
decorações temáticas, segundo o interesse dos clientes.

- Oferecer aos clientes o envio de save the date, que é um pré-convite que pode ser
enviado 6 (seis) meses antes do evento. Dessa maneira, os convidados já sabem
exatamente a data da cerimônia e entram no espírito da festa! Menos formal que o
convite, o save the date pode ser enviado por e-mail, correio ou entregue em mãos.

A divulgação de uma empresa de Decoração de Eventos estará diretamente ligada ao
seu público-alvo. Isto porque irá depender do público a ser atingido pela empresa, o
que poderá direcionar as ações de propaganda e publicidade do negócio.

A propaganda é um importante instrumento para tornar a empresa e seus serviços
conhecidos pelos clientes potenciais. O objetivo 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 linguagem adequada ao público-alvo, se
enquadra no orçamento do empresário e tem maior penetração e credibilidade junto ao
cliente. Poderão ser usados todos os canais de propaganda, de acordo com o porte do
empreendimento e a capacidade de investimento do empreendedor.

Um estabelecimento de médio porte poderá utilizar-se de panfletos a serem
distribuídos de forma dirigida, em locais de grande circulação de pessoas (próximos ao
estabelecimento), ou no bairro onde está localizado. Possuir cartões de visitas para
entregar aos clientes e potenciais clientes é bastante recomendado.

A divulgação através de site na internet representa uma possibilidade de comunicação
muito interessante, agregando serviços ao site tais como convites virtuais, orçamentos
on-line, informações sobre os tipos de decoração e pacotes oferecidos. A identidade
visual do site deve ser planejada para oferecer os serviços, aproximar e fazer contatos
com novos e potenciais clientes. Atualmente, o uso das redes sociais (Facebook,
WhatsApp, Instagram) é imprescindível, pois são ótimas ferramentas de comunicação
com o cliente e têm, de modo geral, custo zero.

Abaixo, algumas ações mercadológicas acessíveis e eficientes:

16. Divulgação
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- Participação em feiras e eventos de casamentos;

- Oferecer brindes para clientes que indicam outros clientes;

- Anunciar em jornais de bairro e revistas locais;

- Divulgar a empresa em casas de festas, bufês e estúdios fotográficos;

- Disponibilizar (discretamente) cartões de visitas nos eventos atendidos pela empresa.

O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido e tentar superar as
expectativas do cliente. Ao final, a melhor propaganda será feita pelos clientes
satisfeitos e bem atendidos.

As informações fiscais e tributárias serão diferenciadas em decorrência da opção do
regime tributário escolhido pelo empreendedor.

Empresa optante do SIMPLES Nacional

O segmento de Decoração de Eventos, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas), sob o número, 8230-0/02
como a atividade de organização de festas e eventos, familiares ou não,   poderá
optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual
de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para empresa
de pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional:

    •  IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
    •  CSLL (contribuição social sobre o lucro);
    •  PIS (programa de integração social);
    •  COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
    •  ISS (imposto sobre prestação de serviços)
    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal).
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, este ramo de atividade é
tributado pelo anexo III do SIMPLES Nacional e as alíquotas variam de 6% a 33%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Empresa NÃO optante do SIMPLES Nacional

Alguns empreendedores podem não optar pelo Simples Nacional, ou o tipo de
atividade não é permitido, veja o Anexo VI da Resolução CGSN Nº 140, DE 2018.
(ART. 8º, § 1º)

Para estes casos há os regimes de tributação abaixo:

A) Lucro Presumido: É a apuração do tributo sobre 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 dos
tributos sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração
pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração dos tributos 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 32%, aplica-se as alíquotas
de:

    •  IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que
exceder o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o
imposto é apurado trimestralmente;
    •  CSLL - 9%. Não há adicional de imposto.
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;
    •  COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.
B) Lucro Real: É o cálculo do tributo sobre o lucro líquido e a empresa realmente
obteve no período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
estabelecidas em nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, mas
poderá ser mais vantajoso em comparação com lucro presumido e por isso, deverá ser
bem avaliado por um contador. 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 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
    •  CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;
    •  COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.
Incidem também sobre a receita bruta o imposto municipal:
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    •  ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o
município onda 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).
    •  RAT – Risco de Ambiente do Trabalho – de 1% a 3% sobre a folha de pagamento
de salários dependendo do grau de risco da atividade econômica, recolhida junto com
a guia de INSS.
    •  INSS Terceiros – Contribuições Sociais recolhidas junto com a guia de INSS,
calculada sobre a folha de pagamento com alíquota entre 0,8% a 7,7% dependendo da
atividade econômica, destinadas aos serviços sociais e de formação profissional tais
como: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, Incra, dentre outros.
    •  FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.
Microempreendedor Individual (MEI)

I) Se a receita bruta anual não ultrapassar R$ 81.000 (oitenta e um mil reais), o
empreendedor poderá optar pelo registro como MEI, visto que essa atividade se
encontra entre as permitidas na tabela do Anexo XI da Resolução CGSN 140/2018 -
PROMOTOR(A) DE EVENTOS INDEPENDENTE - 8230-0/01 - SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS , desde que
o empreendedor não seja sócio de outra empresa e tenha até 1 (um) funcionário.
Neste caso, o recolhimento dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

II) Sem empregado

    •  5% do salário mínimo vigente – a título de contribuição previdenciária
    •  R$ 1,00 de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (para empresas de
comércio e indústrias)
    •  R$ 5,00 de ISS (para empresas de prestação de serviços)
III) Com um empregado (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário mínimo
ou piso da categoria). O empreendedor recolherá, além dos valores acima, os
seguintes percentuais:

    •  Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;
    •  Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.
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Ao ultrapassar o limite de faturamento, o MEI migrará para microempresa, tendo duas
hipóteses:

1º) Se o faturamento for maior que R$ 81.000 no ano, porém não ultrapassar o limite
de 20%, que corresponde a R$ 97.200, o MEI deverá recolher o DAS na condição de
MEI até o mês de dezembro e recolher um DAS complementar, referente ao excesso
de faturamento. A partir do mês de janeiro subsequente passa a recolher o imposto
Simples Nacional como microempresa, com percentuais de acordo com a atividade
exercida. 

2º) Se o faturamento foi superior a R$ 97.200 e inferior a R$ 4,8 milhões, O MEI
passará a condição de microempresa (faturamento até R$ 360 mil) ou empresa de
pequeno porte (faturamento entre R$360 mil e R$ 4,8 milhões), retroativo ao mês de
janeiro ou ao mês da inscrição (formalização), caso o excesso da receita bruta tenha
ocorrido durante o próprio ano-calendário da formalização. Passa, então, a recolher
tributos devidos na forma do Simples Nacional, com percentuais de acordo com a
atividade exercida.

Nas duas hipóteses acima, deverá solicitar obrigatoriamente o desequadramento como
MEI no portal do Simples Nacional.

Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

Fundamentos legais: Lei 123/2006, Lei 147/2014 e Resolução CGSN 140/2018.

Os cursos, congressos, feiras e eventos de negócios em geral são oportunidades para
o empreendedor realizar e fechar parcerias, atualizar-se sobre os cenários e
tendências de mercado do setor, além de obter informações para formular suas
estratégias com foco na melhoria da competitividade.

A seguir uma relação de alguns eventos deste setor:

EXPO NOIVAS & FESTAS SP

FEIRA BEM CASADOS

BRAZIL PROMOTION

18. Eventos
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as Técnicas

Aqui estão listadas algumas instituições as quais o empreendedor poderá se relacionar
na execução de sua atividade.

ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos

ABRAFESTA - Associação Brasileira de Festas

ABRACOM - Associação Brasileira das Agências de Comunicação

EVENTPOOL - Associação de Agências de Turismo Operadoras de Eventos

Também é importante buscar a CDL (Câmara de Dirigentes e Lojistas) e Associações
Comerciais e Empresariais mais próximas.

19. Entidades em Geral

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
por: 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.

Normas Específicas para Eventos:

ABNT NBR 16004 - Regulamenta os Eventos - Classificação e Terminologia;

ABNT NBR 16513 - Regulamenta o papel do Organizador de Eventos - Competências
Pessoais;

Algumas normas aplicáveis ao negócio:

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

20. Normas Técnicas
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ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR IEC 62642-1:2019 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral;

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

Buffet - Forma de servir comida a uma grande quantidade de pessoas. De maneira
geral a comida é exposta em uma ou mais mesas para que os convidados se sirvam.

Buquê - Ramalhete de flores.

Cinegrafista - Profissional responsável pelo registro das imagens de qualquer
cerimônia.

Cerimonialista - Profissional responsável pela apresentação de evento: cerimônias
oficiais ou de público-privado.

Outdoor - Cartaz ou painel publicitário.

Prospecção - Estudo das saídas que um mercado oferece.

Requinte - Perfeição.

Sazonalidade - Própria de uma estação do ano.

Tendências - Inclinação, disposição.

21. Glossário

Este ramo de negócio requer a análise de alguns tópicos que elevam a qualidade das
atividades da empresa na realização de uma decoração, conforme segue:

Todo e qualquer evento, seja de que porte for, precisa contar com um planejamento
completo, tanto no que tange a parte técnica quanto financeira, principalmente o
levantamento dos custos e o resultado final, pois após o fechamento do contrato o que
já tenha sido acordado terá que ser cumprido.

O sucesso de qualquer evento está intimamente ligado ao profissionalismo, seja do
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empresário, dos funcionários da empresa e também dos terceirizados, sejam eles
fornecedores de mão de obra, Buffet, etc.

A empresa de Decoração de Eventos precisa ter um seleto grupo de pessoas
envolvidas na realização do evento, já que o sucesso ou fracasso de um evento
sempre será da empresa contratada e nunca dos prestadores de serviços ou de seus
funcionários.

A felicidade dos clientes é a parte mais importante do contrato firmado, por isso
mesmo precisa ser tratada com total decência, transparência, respeito e sempre
valorizar seus “sonhos”.

Por se tratar de um evento é determinante a aplicação de todas as normas de
cerimonial, protocolo e regras de etiqueta, bem como ter qualidade em todos os itens
integrantes da decoração.

O empreendedor deverá ter sensibilidade para lidar com flores, cores, tecidos e outros.

Ter uma estrutura comercial de alto nível.

Sugere-se que a empresa somente deverá pegar um evento, caso tenha certeza que o
seu serviço realmente tem condições de ser sucesso.

Veículos da empresa - Caso a empresa venha a ter veículos próprios para
desempenho de suas atividades é importante que estes sejam estilizados, pois é uma
forma de apresentação da empresa e também representará divulgação.

Atendimento de garçom: como ponto fundamental de “encantamento do cliente” é
importante a presença de garçom fazendo o atendimento dos ambientes em que
ocorrem reuniões da equipe da empresa com os clientes. 

O empreendedor de uma empresa de Decoração de Eventos deve desenvolver
algumas características, tais como:

    •  Conhecimento específico sobre projetos de decoração. Este conhecimento poderá
ser adquirido com a participação em cursos sobre decoração, flores, projetos
estruturados, eventos em geral, cursos com designers, eventos de moda, feiras
diversas, entre outros;
    •  Habilidades para entender como elaborar um projeto de decoração e
posteriormente como transportar o referido projeto para o espaço físico;
    •  Conhecimento com softwares de ilustração e recursos em 3D para ajudar nos
projetos;

23. Características Específicas do Empreendedor
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    •  Uma ideia completa e detalhada do seu empreendimento, concorrentes,
fornecedores e possíveis parceiros;
    •  Capacidade de transformar boas ideias em um negócio rentável, dispondo de um
mínimo de conhecimentos gerenciais e técnicos para levar a frente um
empreendimento destacando: criatividade, liderança, perseverança, flexibilidade,
vontade de trabalhar, automotivação, formação permanente, organização e senso
crítico, etc.;
    •  Estar atento às tendências de mercado relacionadas a decoração: casamentos,
flores da estação, formas e formatos de bolos. Capacidade de elaborar um projeto que
desperte a atenção dos clientes, pois esse contato visual que motivará pessoas a
contratarem os serviços de sua empresa;
    •  Buscar melhorar o nível de seu negócio, tanto com a participação em cursos
específicos de decoração, quanto de gestão empresarial. Pois não basta ter
conhecimento apenas sobre decoração, é necessário também estar preparado para
gerir o seu empreendimento;
    •  Habilidade no tratamento com pessoas, tanto com seus colaboradores, clientes e
fornecedores. Enfim, com todos que de forma direta ou indireta tenha ligação com a
empresa;
    •  Ser empreendedor com visão prospectiva, ou seja, atuar com antecipação de
tendências, ter visão de futuro no que tange a novos estilos e formas de decoração.
Além das características acima listadas, o empresário da área de decoração tem que
ser uma pessoa extremamente criativa, sempre com capacidade de sugerir ou mesmo
criar formas inovadoras de decoração, tendo como foco e objetivo estar sempre à
frente de seus concorrentes.

Normas do cerimonial público e ordem geral de precedência. 2. ed. Brasília: Câmara
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2004.

BRASIL. Ministério de Indústria e Comércio. Calendário brasileiro de exposições e
feiras. Brasília, 2017. 164p.

CESCA, Cleuza G. Gimenes. Organização de eventos: manual para planejamento e
execução. São Paulo: SENAC, 1996.

Decreto Lei nº 70.274, de 9 de março de 1972. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70274.htm>. Acesso em 24 outubro de
2017.

GIÁCOMO, Cristina. Tudo acaba em festa: evento, líder de opinião, motivação e
público. São Paulo: Summus, 2007.

SEBRAE. Como elaborar um plano de negócios. Brasília, 2013. 159p.
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com/casamento_moderno.htm>. Acesso em: 07 março 2011.

Principais Feiras. Disponível em:
<http://www.casamentoemgrandeestilo.eev.com.br/?area=ad2&pg=Principais+Feiras>.
Acesso em: 07 março 2011.

Industria do casamento. Disponível em:
<http://www.acessa.com/negocios/arquivo/mercados/2003/05/06-
industria_casamento/>. Acesso em: 07 março 2011.

Empresa organizadora de casamento. Disponível em: <http://www.sebrae-
sc.com.br/ideais/default.asp?vcdtexto=4645&%5E%5E>. Acesso em: 08 março 2011.

Escritório de Decoração.Disponível em:
<http://<www.empregabrasil.org.br/zev/como%20montar%20escritorio%20de%20decor
acao.htm>. Acesso em: 10 março 2011.

Empresas que organizam casamento se destacam no mercado. Disponível em:
<http://www.artigonal.com/casamento-artigos/empresas-que-organizam-casamento-se-
destacam-no-mercado-2912225.html>. Acesso em:10 março 2011.

Receita Federal - http://idg.receita.fazenda.gov.br/. Acesso em 20 outubro 2017.

https://meucontadoronline.com.br/novas-alteracoes-simples-nacional-2018/. Acesso
em: 22 outubro 2017.

COMITÊ Gestor aprova a Resolução 135 e a Recomendação 7. Disponível em: <
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=

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. 

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, necessário que

26. Planejamento Financeiro
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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:

Fluxo De Caixa

O controle ideal sobre as despesas da empresa é realizado pelo acompanhamento
contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de caixa. Esse controle
permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do negócio, facilitando a
contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira. A medida que a
empresa for crescendo dificultando o controle manual do fluxo de caixa, tornando difícil
o acompanhamento de todas as movimentações financeiras, o empreendedor poderá
investir na aquisição de softwares de gerenciamento.

Capital de Giro

Sempre será muito útil que se tenha certo o montante de recursos financeiros
reservado para o negócio possa fluir sem sobressaltos, especialmente no início do
projeto. O período entre a prestação de serviço e o recebimento, pode ser longo e a
necessidade de recursos será suprida pelo capital de giro. No entanto, ter esse recurso
disponível não é suficiente porquanto ser premissa sua boa gestão, ou seja, somente
deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos ou lidar com problemas de
última hora.

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

Reservas/Provisões

Esse recurso funcionará como um fundo reserva, o qual será composto por um
percentual do lucro mensal – sempre que for auferido. Para o fundo reserva em
questão, poderá ser estabelecido um limite máximo. Quando atingido não haverá
necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las apenas no caso de
recomposição de da reserva utilizada. Esse recurso provisionado poderá ser usado
para cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano e para a troca ou
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modernização de equipamentos.

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 te
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.

O empreendedor pode aproveitar as ferramentas de gestão e conhecimento criadas
para ajudar a impulsionar o seu negócio. Para consultar a programação disponível em
seu estado, entre em contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos.

Para desenvolver o comportamento empreendedor:

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:

Para quem quer começar o próprio negócio:

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa

Para quem quer inovar:

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
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para implantar soluções em sete áreas de inovação.

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte.
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