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 A
presentação de N

egócioAtualmente os calçados deixaram de assumir a simples função de um item de
vestuário para proteção dos pés, para ser um item de moda, com características
próprias que definem o comportamento e estilo de seu usuário.

A fabricação de calçados não é considerada um processo complicado, porém a
utilização de mão-de-obra direta com pouca automação do processo ainda é muito
intensa. Os insumos utilizados (couros, solas, forros e tintas) são bastante comuns e
facilmente encontrados em lojas especializadas.

A sociedade vem evoluindo essa mudança evidenciou uma mudança no
comportamento do consumidor que vem buscando produtos diferenciados, com uma
proposta de valor agregada, principalmente no que se refere a sustentabilidade Nesse
sentido, as pessoas vêm incorporando estes sentimentos ao seu modo de vida, na
hora de comprar algum item, optam por aqueles que possuem uma preocupação com
o meio ambiente.Este sentimento, de adotar um posicionamento ecologicamente e
socialmente correto é uma tendência mundial e está sendo amplamente difundido
inclusive pelo meio empresarial e indústria. Exemplo disso são os conceitos de
Ecodesign e Produção Mais Limpa que os novos empresários estão buscando
entender para diferenciar seus produtos em relação à concorrência, ao mesmo tempo
em que aliam a responsabilidade ambiental aos preceitos e missão de sua empresa.

A indústria de calçados ecológicos ao perceber a migração do consumidor para novos
hábitos de consumo tem buscado incorporar a sua realidade materiais, processos de
gestão voltados para a produção dos caçados ecologicamente corretos.A tendência do
consumo sustentável ganha força com os eventos mundiais como a Conferência da
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Rio+21. Dito isso, os consumidores estão
buscando por produtos de qualidade aliados aos conceitos de sustentabilidade
ambiental. E é justamente para esse perfil de pessoas e empresários que esta Ideia de
Negócio se apresenta. No planeta somos 7,7 bilhões de pessoas e 66% dos
consumidores estão dispostos a pagar mais em produtos e serviços de empresas que
se comprometem a produzir um impacto social e ambiental positivo.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em termos
de números de pares de calçados o Brasil é um dos maiores produtores do mundo,
ficando em quarto lugar no ranking. No ano de 2017 foram produzidos 909 milhões de
pares de calçados pela indústria nacional, empregando cerca de 300 mil pessoas de
forma direta, gerando desenvolvimento econômico e social para o Brasil. (Abicalçados,
2018)
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 M
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A utilização de calçados não é privilégio da sociedade atual alcança todos os perfis de
pessoas: desde crianças, adultos e e até idosos. Cada pessoa utiliza um tipo distinto,
de acordo com seu gênero, masculino ou feminino, ou mesmo de acordo com o clima e
temperatura do local onde vivem: lugares mais frios requerem o uso de botas e
galochas e lugares mais quentes permitem o uso de sandálias e chinelos. O uso
também pode se modificar dependendo do trabalho que o indivíduo exerce: sociais ou
botas de operários. E, por último, pode-se subdividir por classes sociais: calçados
caríssimos e exclusivos, assinados por grandes estilistas, ou mesmo aqueles
produzidos em larga escala, para um público de mais baixa renda.

Na verdade, quando se procura definir ou mesmo mensurar o tamanho do mercado
consumidor de calçados, percebe-se que toda a população utiliza esse acessório
essencial e parte integrante da moda de vestuário. Nesse sentido, pode-se afirmar que
praticamente toda a população do mundo é um potencial cliente de calçados. Porém,
quando se trata de um país específico, no caso o Brasil, há de se verificar que há uma
população da ordem de 208,5 milhões de habitantes, sendo que 51,7% são mulheres e
48,3% homens, 84,4% são urbanas e 15,6% vivem em zonas rurais. Em termos de
idade, de 0 a 17 representam 24,8%, de 18 a 24 representam 10,9%, de 25 a 29
representam 7,2%, 30 a 39 representam 15,9% 40 a 49 representam  13,8%, 50 a 59
representam  12%, 60 a 64 representam  4,9 e maiores de 65 representam 10,5% da
população brasileira (IBGE 2018).

Quando se trata de calçados ecológicos, há de se inferir o mesmo pensamento e que o
consumo desses produtos tende a aumentar, uma vez que as questões ecológicas
estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. A busca por produtos
ecológicos tem aumentado cada vez mais e a preocupação das empresas em ofertar
tais produtos também tem crescido. Essa é uma demanda que vem da sociedade e
será cada vez mais presente no futuro.

A título de exemplo e de olho nesse mercado, empresas do Rio Grande do Sul já estão
criando sapatos ecológicos, inclusive com a criação de um selo específico, se
diferenciado no mercado.

Concorrência

Como todo mercado em expansão, a concorrência tende a ser mais acirrada. Para o
setor da moda, mais precisamente calçados, isso não seria diferente. Ainda mais no
Brasil, que é um grande player mundial no setor. Como a tendência do setor é de
crescimento, cresce também o mercado concorrencial.

O calçado à venda nas lojas que você conhece provavelmente foi fabricado em um dos
dez polos calçadistas brasileiros. São regiões organizadas em Arranjos Produtivos
Locais (APLs), que são aglomerações de empresas com expertise em um produto ou
serviço. Atualmente, existem 10 polos calçadistas no Brasil, localizados nas regiões

2. Mercado

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 2

www.sebrae.com.br


 M
ercado

Sul, Sudeste e Nordeste. São eles: Birigui (SP); Cariri (CE); Franca (SP); Jaú (SP);
Juazeiro do Norte (CE); Nova Serrana (MG); Novo Hamburgo (RS); Sapucaia do Sul
(RS); São Leopoldo (RS) e Santa Rita (RS). Jaú, Franca e Birigui representam 92% da
produção de calçados no Estado de São Paulo. Jaú é referência na produção de
calçados femininos; Franca, de masculinos; e Birigui, de calçados infantis.

O Rio Grande do Sul é um dos maiores fabricantes de calçados do país. É o polo
calçadista que mais exporta a produção, com 43,7% de participação nas exportações
brasileiras. Segundo a Abicalçados, são 2,7 mil fábricas de calçados no Rio Grande do
Sul, que geram 96,2 mil postos de trabalho.

A busca para se diferenciar da concorrência é algo natural no setor de moda e que se
reflete no setor de calçados. Os lançamentos de novos produtos acontecem em
diferentes estações do ano, utilizam cores variadas, personagens, preços distintos,
públicos distintos, novas estampas, públicos jovens, adultos, idosos, por sexo, dentre
vários outros. O ideal é ter neste tipo de negócio a busca por um diferencial
competitivo.

Tendo em vista que os equipamentos e insumos estão disponíveis para todos os
concorrentes, o futuro empreendedor tem que contar com uma capacidade criativa
bastante expressiva. O que irá requerer um designer qualificado para desenvolver
projetos arrojados, com perfil diferenciado dos comumente encontrados no mercado e
que junte ao processo projetos criativos que traduzam beleza, conforto e
funcionalidade.

Nesse sentido, para se obter vantagem na comercialização de pares de calçados, e se
diferenciar dos demais, empresas estão utilizando o conceito de ecodesign, reunindo
designs exclusivos e diferentes combinações de materiais ecológicos, fabricando,
assim, os chamados calçados ecológicos.

Exemplo desse novo segmento, com forte apelo competitivo, foi o selo Produção
Consciente - Amanhã Mais Feliz criado pelo Sindicato das Indústrias de Calçados,
componentes de Calçados de Três Coroas. Este selo só pode ser utilizado por
empresas que utilizam normas de separação e destinação de seus resíduos,
totalizando 17 empresas. Dentre os princípios que podem ser adotados na
diferenciação dos produtos, segundo o projeto Amanhã Mais Feliz, destacam-se:
preservação dos recursos naturais, menor impacto para o meio ambiente, educação
das futuras gerações e proteção da fauna.

Assim, mesmo com crescente acirramento da concorrência na indústria de calçados, o
nicho de calçados ecológicos ainda está em fase de desenvolvimento, apresentando
espaço para novas empresas. Caberá ao futuro empresário analisar a região na qual
pretende investir para verificar e quantificar a concorrência local.

A Abicalçados gera a certificação “Origem sustentavel” que é uma certificação para as
empresas brasileiras da cadeia produtiva do calçado que incorporam a
sustentabilidade em seus processos produtivos segundo indicadores em cinco
dimensões: econômico, ambiental, social, cultural e gestão da sustentabilidade.
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As empresas que aderem ao programa Origem Sustentável têm a oportunidade de
alinhar seus processos a indicadores internacionalmente reconhecidos e terão
ampliadas as oportunidades no mercado de exportação para países que possuem
regulamentação orientada à aquisição de produtos sustentáveis, impulsionando o
crescimento de toda a cadeia produtiva.

Fornecedor

Todos os insumos e materiais utilizados na fabricação dos calçados ecológicos são
considerados de média complexidade e são produzidos no Brasil. São, por exemplo,
borrachas, couros, cadarços, ilhós, plásticos, todos provenientes de uma produção
mais limpa ou utilizando-se insumos reciclados, sendo todos esses setores fortes na
economia brasileira, garantidos o fornecimento desses insumos no Brasil.

Porém, como a venda calçados ecológicos ainda não está amplamente difundida nos
hábitos de consumo do brasileiro, os insumos necessários para sua produção também
não o são, caracterizando o mercado fornecedor como relativamente pequeno.

Assim, pode-se verificar que o futuro empreendedor que optar por investir na
construção de uma fábrica de calçados ecológicos deverá buscar fornecedores
específicos para a compra de seus insumos, buscando principalmente volume
necessário, qualidade do produto e que realmente sejam insumos ecológicos.

De qualquer forma, é importante manter uma lista de bons fornecedores para possuir
margem de negociação, qualidade dos insumos a serem utilizados e prazo de entrega,
itens fundamentais para quem trabalhar com a fabricação de calçados ecológicos.

Em pesquisa realizada pelo SEBRAE, a localização é responsável pelo fechamento de
empresas em seus primeiros dois anos de existência. Assim, a busca pela
identificação do melhor local para instalação é uma etapa crucial para a estruturação
do negócio.

Se o acesso ao local onde a fabrica se encontra é difícil para o seu público, também o
será provavelmente para a sua mão de obra. Os atrasos constantes e as complicações
para chegar à empresa poderão diminuir bastante a boa realização das tarefas
corporativas e ainda obstar o rendimento da sua equipe de colaboradores impactando
de forma negativa a produção.

Para evitar esse tipo problema deve-se pensar em uma local de fácil acesso, de
preferencia que possua circulação de transporte publicou e estacionamento para os
que possuem automóveis. Outro ponto que o empreendedor deve identificar o local
ideal para instalação de uma fábrica de calçados ecológicos é se serão utilizados

3. Localização
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revendedores para a venda dos seus produtos ou se funcionará também com venda
direta a consumidores (varejo).

Caso a opção seja apenas de produção para venda a revendedores, a localização não
irá requerer necessariamente as facilidades de acesso ao público em geral. No
entanto, se a opção for mista, ou seja, fabricação tanto para revendedores (atacado)
quanto para consumidores de forma direta (varejo), o empresário deverá direcionar a
localização para próximo a uma localidade com grande público potencial comprador.

Tendo em vista que há estados considerados como grandes produtores de calçados, o
futuro empresário poderá optar por estar perto desses pólos produtivos, uma vez que a
cadeia de suprimentos já está instalada e poderá facilitar na compra por
insumos.Porém, há que se pensar em mercados regionais, onde a concorrência para
os calçados ecológicos ainda é pequena, sendo importante a garantia dos insumos
para a produção de suas mercadorias.

Como todo tipo de indústria emite um nível bastante expressivo de ruído, e caso a
opção seja de ter duas frentes de vendas, ou seja, atacado e varejo, será ideal que o
empreendedor conte com duas estruturas, conforme segue:

Indústria: deverá ser estruturada em uma área não residencial, de preferência em
distritos industriais ou área que seja autorizada, pelo plano diretor urbano, a instalação
de indústrias. Essa condição é fundamental para evitar transtornos com os vizinhos.

Showroom: (área exclusiva para comercialização): esse espaço deverá ser concebido
na forma de loja comercial, em que todos os diferentes tipos de calçados ecológicos
possam ser expostos aos consumidores potenciais. Desta forma, os clientes possuirão
um atendimento diferenciado, inclusive poderão buscar os produtos adquiridos
diretamente com o fabricante. Nesse formato de venda existe a vantagem de não
haver intermediários, reduzindo o preço ao consumidor final.

Outras questões relevantes para a localização são:

    •  Tamanho e dimensão da produção, para ter ideia do espaço necessário;
    •  Localização próxima do mercado fornecedor dos insumos, pois otimiza o custo
com frete e distribuição;
    •  Local apropriado para o despejo dos resíduos que não serão utilizados no
processo ou reaproveitados;
    •  Suprimento de água confiável (ou potável);
    •  Suprimento adequado de energia;
    •  Facilidade e disponibilidade de mão-de-obra;
    •  Proximidade com rodovias e vias de acesso para escoamento.
De qualquer forma, é importante optar por locais de baixa concorrência, porém com
consumidores potenciais, caso dos novos pólos de desenvolvimento econômicos.

Sugestões:
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Esteja atento as estratégias de distribuição e avalie se o ponto permite executá-las

O empreendedor que deseja abrir uma empresa deve procurar conhecer a legislação e
os procedimentos corretos para tal fim. A legislação específica para a abertura de
empresas segue as normas instituídas pelo Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC), que funciona como órgão nacional destinado à supervisão,
orientação, coordenação e normatização, no plano técnico; e supletiva, no plano
administrativo, com as Juntas Comerciais (JC) como órgãos de execução e
administração dos serviços de registro no Brasil. Em seu site, www.dnrc.gov.br, estão
todas as normas, legislação vigente e endereços e telefones das Juntas Comerciais
em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para se tornar um empreendedor/empresário, a pessoa deve atentar para os princípios
legais vigentes no Código Civil Brasileiro de 2003, que indica que a idade mínima para
constituir uma sociedade é de 18 anos e a idade para emancipação varia dos 16 aos
18 anos, desde que não seja impedida legalmente.

Abaixo é apresentado um passo-a-passo genérico para abertura de uma empresa no
Brasil:

1º passo – Localização

O primeiro passo é definir a localização da empresa para que seja realizada uma
consulta prévia de endereço na Administração Municipal para verificar se a atividade
pretendida é compatível com a lei de zoneamento da região pretendida, inclusive sobre
questões ambientais. O cliente fornece endereço e a atividade para análise da
administração. Etapa imprescindível para abertura da empresa. É interessante, no
momento da consulta, verificar se o imóvel está regularizado, isto é, se possui
HABITE-SE e se o IPTU está em dia.

2º passo – escolha do tipo de Sociedade Empresária

Conforme no novo Código Civil existem cinco tipos de sociedade que podem ser
organizadas no Brasil: Sociedade em Nome Coletivo, Comandita Simples, por Ações,
Anônima e Limitada, sendo as últimas as mais comuns no Brasil. De todas as
apresentadas, a melhor para se constituir uma empresa de pequeno porte, é
Sociedade Limitada, por possuir regramentos mais simplificados e preservar melhor os
sócios.

3º passo – Nome da Empresa

Toda empresa dever ter um nome. Nesse momento, o empresário escolhe o nome de
sua empresa e na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de

4. Exigências Legais e Específicas
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seu município efetua uma pesquisa para saber se o nome já está registrado. Essa
consulta é realizada em formulário próprio obtido na hora. Há possibilidade de ser
realizada pela Internet. Aproveite para verificar no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual se o nome ou marca já estão patenteados.

4º passo – Contrato Social e Demais Documentos

Ainda na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, após a definição
do nome da empresa, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

• Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou Estatuto, em três vias;

• Cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios;

• Requerimento Padrão (Capa da Junta Comercial ou Cartório), em uma via;

• FCN (Ficha de Cadastro Nacional) modelo 1 e 2, em uma via;

• Pagamento de taxas através de DARF.

O Contrato Social é a peça principal na constituição da empresa. Nele são
identificados os objetivos da empresa, a composição societária e a forma jurídica de
constituição da mesma. São apresentados a legislação, deveres e direitos dos sócios.
Conforme Estatuto da Micro e Pequena Empresa (LC 123/2006), não haverá a
necessidade da assinatura de um advogado nesse documento. Nos demais casos
essa assinatura é obrigatória. Peça auxílio ao seu contador ou advogado. Ao final
dessa etapa será emitido o Número de Identificação do Registro da Empresa (NIRE),
necessário para cadastramento da empresa junto à Secretaria da Receita Federal,
nosso próximo passo.

5º passo – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

Com o NIRE em mãos, o empresário deve registrar sua empresa junto à Secretaria da
Receita Federal, efetuado exclusivamente pela internet através de programa
específico. Os documentos exigidos, apresentados no momento do cadastramento,
serão enviados por SEDEX para a Receita Federal. O número do CNPJ será
disponibilizado também pela internet. É de extrema importância nessa fase que o
empresário defina o porte de seu empreendimento e sua classificação, pois é nessa
etapa em que a depender da atividade exercida o contribuinte poderá optar pelo
sistema de tributação simplificada, o SIMPLES.

Aproveite para ir à Secretaria da Receita Estadual para verificar quais os tributos sua
empresa deverá pagar e efetuar o registro nesse órgão, item obrigatório para os
setores do comércio, indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual,
bem como os serviços de comunicação e energia. A inscrição estadual é essencial
para a obtenção da inscrição no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Há casos em que essa inscrição ocorre em conjunto com o CNPJ. Verifique no
site da Receita Federal os órgãos que possuem convênio.
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6º passo – Alvará de Funcionamento

O alvará de funcionamento, documento obtido junto à prefeitura, ou administração
regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município, é o documento
final que autoriza o funcionamento da empresa. Na maioria dos casos, os documentos
necessários são:

• Formulário próprio da prefeitura;

• Consulta prévia de endereço aprovada;

• Cópia do CNPJ;

• Cópia do Contrato Social;

• Laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário.

A depender do tipo de atividade a ser exercida, é necessária que uma vistoria seja
realizada no local. Essas vistorias são realizadas por diversos órgãos, tais como: corpo
de bombeiro (obrigatória), vigilância sanitária, órgãos ambientais e outros. Veja se sua
atividade é passível de licenciamento ambiental no órgão responsável em seu
município.

Quando o atendimento é realizado no próprio domicílio, a obtenção do alvará de
funcionamento é condicionada à declaração explícita dos vizinhos de que a atividade
não traz prejuízos à comunidade, autorizando o funcionamento do estabelecimento.

7º passo – Cadastramento na Previdência Social

Após realizar com sucesso as etapas anteriores, o empresário já pode iniciar o seu tão
sonhado negócio. Contudo, ainda há a necessidade de realizar o cadastramento da
empresa na Previdência Social e de seus sócios em até 30 dias, mesmo que não
possua nenhum funcionário.

8° passo – Aparato Fiscal

Para finalizar e iniciar de forma legal o negócio, o empreendedor deverá se dirigir
Secretaria de Estado da Fazenda para solicitar a autorização para impressão das
notas e dos livros fiscais. A ajuda do contador, nesse momento, é muito importante.
Pronto, seu negócio está apto a ser iniciado e com todas as necessidades cumpridas.

Observações:

•  Não esqueça que a partir desse momento a empresa deverá cumprir outras
obrigações de caráter fiscal, tributário, trabalhista, previdenciário e empresariais;

• O novo empresário deve consultar o PROCON para adequar seus produtos às
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especificações do Código de Defesa do Consumidor (LEI Nº 8.078 DE 11.09.1990).

Legislação Específica

Lei nº 11.21/2005 - Dispõe sobre as condições exigíveis para a identificação do couro e
das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos.

Lei nº 11.774/2008 - Criação de instrumento de desoneração tributária do PIS/COFINS
na aquisição de máquinas e equipamentos para produção de calçados;

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 - Art. 1º É instituído o Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra),
com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção.

Resolução CAMEX nº 14, em 4 de março de 2010, quando foi consolidada medida
anti-dumping contra os calçados originários da República Popular da China, nas
posições NCM 6402 a 6405, com o valor de U$ 13,85 por par;

Decreto nº 6.761, 5/2/2009, artigo 1º, inciso I - automatização da concessão de
redução a 0% do IR nas remessas ao exterior de recursos para fins de promoção
comercial;

Resolução - RDC nº 13, de 11 de fevereiro de 2000 – ANVISA – sobre fabricação de
calçados ortopédicos.

A estrutura física da fábrica varia muito de acordo com a quantidade de funcionários no
local, tamanha das maquinas, o arranjo físico (layout), quantidade de calçado fabricada
entre outros fatores.

No que diz respeito ao arranjo físico (layout) é a técnica de administração de
operações cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência
do sistema de produção. No caso da fábrica de calçados visa-se um fluxo rápido.

O Layout é crucial para a produtividade, pois o fluxo dos processos pode ser otimizado
ou prejudicado em função da distribuição física dos equipamentos. Já imaginou ter que
carregar um monte de calçados até o outro lado da fábrica podendo apenas ter
instalado a máquina seguinte do processo próxima da anterior? O resultado disso é um
esforço maior e má utilização do tempo.

ÁREA COMERCIAL espaço sugerido de aproximadamente 70 m², que pode variar de
acordo com o espaço disponível. Esses ambientes que tem contato com o cliente de
ser montados visando dar uma ideia aos clientes da qualidade do trabalho realizado na

5. Estrutura
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indústria de calçados ecológicos e o seu cuidado com o meio ambiente. Nesse mesmo
espaço devem ser colocadas mesas e cadeiras para atendimento aos clientes. O
ambiente deve ser bem iluminado, convidativo e extremamente organizado, dando aos
clientes uma sensação agradável e de organização, primando sempre pela utilização
consciente de energia e aspectos ambientais.

No espaço INDUSTRIAL área ideal pode variar de 150 a 1.000 m², sendo que cerca de
85% destinada à área industrial e o restante (15%) para área administrativa.

Na ÁREA PRODUTIVA local onde deverá ser instalada as maquinas responsáveis pela
produção de calçados ecológicos. Deverá ter espaço para armazenar matéria-prima,
produtos acabado e área livre para locomoção de funcionários e ferramentas de
transporte de materiais.

Na ÁREA ADMINISTRATIVA local onde ocorre o controle da produção, tomadas de
decisão pertinentes a produção ou comercialização dos produtos.

Nesse espaço deve ter o cuidado ecológico como em todo o prédio. Atentar-se a
possibilidade de trocar a luz elétrica por luz natural durante o dia, ventilação natural,
reutilização de papeis e outros materiais que possa ser reutilizado.

Nesse local terá mesas, computadores, ar-condicionado, impressora, armários e outros
artigos necessários para realizar as atividades. 

A mão de obra deve ser proporcional ao tamanho da produção e a e quantidade de
turnos com que a fábrica irá operar. O pessoal necessário para implantação de uma
fábrica de calçados ecológicos irá variar de acordo com o tamanho do
empreendimento que se pretende implantar e quantidade de turnos com que a fábrica
irá operar. Tendo em mente que a folha de pagamento é uma das grandes
responsáveis por elevar os custos das micro e pequenas empresas é importante
manter o quadro de funcionários “enxuto”,ou seja, sem excedentes ou com pessoas
ociosas.

Para melhorar o desempenho certifique-se que seus funcionários estão treinados e
motivados para executar a tarefa da forma mais assertiva e ágil possível.

A seguir uma sugestão de cargos para o negócio desse ramo:

Área comercial/Showroom:

    •  Gerente comercial (dependendo do tamanho da empresa) responsável pela
organização, realizar treinamentos para nivelar seus funcionários, gerenciar

6. Pessoal
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as atividades de vendas, estratégias e diretrizes para comercialização dos produtos da
empresa.

    •  Vendedores (a) para atendimento e comercialização dos produtos. Esse deve
estar alinhado com a proposta que a empresa quer passar e com um completo
conhecimento sobre o produto para tirar as dúvidas do cliente.

    •  Caixa: pessoa responsável pelo recebimento dos pagamentos. Esse mesmo
funcionário também poderá atender as ligações de clientes.
Na área produtiva:

    •  Designer/estilistas: é a pessoa que irá desenhar o produto com base nos desejos
das pessoas e nas tendências da moda. Pode ser contratado temporariamente para
criação de uma coleção.
    •  Modelador: É quem vai dar “vida” ao produto retirando da fase de ideação e
tornando tangível.
    •  Operador de corte: Profissional importante da cadeia produtiva, pois nessa fase
pode haver muito desperdício que deve ser reduzido ou reutilizado, sendo que a
proposta é ecológica.  
    •  Costureiras: Deverá estar apta a utilizar máquinas de costura industrial ou mesmo
pronta para costura a mão. Atividade que impacta diretamente a qualidade do produto.
    •  Profissional de montagem e acabamento: deverá estar apto a realizar a montagem
dos sapatos e os acabamentos finais.
    •  Gestor de qualidade – Será responsável pela realização do controle de qualidade
e ver se o produto final está alinhado com as expectativas.

Os equipamentos necessários para a montagem de uma indústria de calçados
ecológicos, Alguns itens do maquinário podem variar de acordo com o tipo de calçado
que está sendo fabricado, com a matéria prima utilizada, com o nível de
desenvolvimento tecnológico da organização entre outros fatores. Os itens mais
presentes nesse tipo de fabrica são os seguintes:

Área de operações/indústria

    •  Máquina de costura de coluna
    •  Balancim de cortar sola
    •  Calibradeira de sola
    •  Chanfradeira
    •  Asperadeira
    •  Blaqueadeira
    •  Máquina de montar
    •  Prensa

7. Equipamentos
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    •  Frezadeira
    •  Máquina de lixar
    •  Máquina de escovar
    •  Fôrmas
    •  Formeiro
    •  Móveis e utensílios;
    •  Veículos;
Área administrativo-financeira

    •  Mesa
    •  Cadeira
    •  Armário
    •  Computador
    •  Smartfones
    •  Impressora
    •  Telefone

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:

    •  Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em
que o capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é
medido em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no
passado. Obs.: Quanto maior for a frequência de entregas dos fornecedores,
logicamente em menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também
chamado de índice de rotação de estoques.
    •  Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do
período de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as
vendas futuras, sem que haja suprimento. Nível de serviço ao cliente: o indicador de
nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, isto é, aquele
segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, ou serviço,
imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de venda que
podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a mercadoria em estoque ou não se
poder executar o serviço com prontidão. 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. Nesse a
gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Suprir a produção gerando o mínimo de estoque possível a fim de evitar
perdas.
Como tratamos de um item que acompanha a moda sabemos da volatilidade que esse

8. Matéria Prima/Mercadoria
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setor sofre. Porém é possível fazer projeções de demanda em períodos específicos
(Ex: datas comemorativas) onde o mercado aquece.

Entendendo a demanda do mercado podemos ter o entendimento de quanto, quando,
onde e para quem devemos ofertar o produto. Mas e seus fornecedores? Eles
conseguem lhe entregar a matéria prima a tempo de aproveitar essa janela que o
mercado oferece? Sua produção consegue atender a demanda? Perguntas como
essas devem ser feitas no momento na gestão de estoque.

A matéria-prima utilizada na confecção de pares de calçados é bastante variada,
sendo couro, pelica, tecidos de todos os tipos, cores e espessuras, dentre outros.
Qualquer tipo de calçado pode apresentar esses materiais na sua confecção: couro,
salto, sola, linha, elástico, palmilha de montagem, cola, argolas, enfeites, fivelas,
rebites, elástico, reguladores e ponteira, palmilha, salto e solado.

Podem-se agrupar os componentes em alguns grandes grupos:Palmilhas e Termo
conformados, Solados e Fôrmas, Metais, Embalagens, Produtos Químicos para Couro,
Produtos Químicos para Calçados, Têxteis e Sintético.

Dica: Para auxiliar o controle do estoque e outras áreas da fábrica pode-se utilizar
sistemas de ERP como o MarketUP (principalmente se trabalhar com varejo)

Vantagens:

    •  Gerenciamento fácil de Inventário/Estoque. Como proprietário de uma gráfica, é
bem provável que você esteja vendendo vários produtos.
    •  Gerenciamento aprimorado de vendas.
    •  Simplifica seus processos.
    •  Controlar suas compras e fornecedores.
    •  Emitir notas fiscais pelo sistema. O Centro Tecnológico do Calçado do SENAI Rio
Grande do Sul, na busca pela produção de calçados ecológicos, identificou e utilizou
um conjunto de matérias-primas que pudessem trazer o sentido de ecológicos para os
calçados já fabricados. Nesse sentido, foram utilizados os seguintes materiais:
Outros insumos são necessários como luvas e máscaras descartáveis, água, materiais
de limpeza, energia, sacos laminados. Portanto, é bom estar atento para todos os tipos
de insumos usados diretamente e indiretamente na empresa.

Lembre-se que o estoque dos produtos deve ser sempre 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.
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O processo produtivo de calçados  é auxiliado por diversos equipamentos que
otimizam e padronizam os produtos. A interligação entre os diferentes estágios é
considerada bastante importante, visando ter um melhor aproveitamento e, por
consequência, a redução de perda de matéria-prima. O fluxo que deve seguir uma
fábrica de calçados ecológicos pode variar, mas na maioria das vezes segue um fluxo
desde a sua ideação ate a loja.

De forma simples, as etapas são:

DESIGN: etapa de criação e desenvolvimento do conceito do produto. A parte criativa
e que deve estar atenta às tendências de mercado.

MODELAGEM: etapa em que são definidos os modelos dos calçados, utilizando o
design proposto pelo designer. É aqui onde os insumos e os materiais são testados
para a fase de manufatura dos produtos, e veifica-se a possibilidade de adicionar itens
reutilizados, que possam ser reutilizados no futoro ou atóxicos e biodegradáveis..

CORTE: etapa em que os tecidos, borrachas, couros e demais insumos serão cortados
em diferentes tamanhos para cada tipo de calçado e numeração. Tomar cuidado com
essa etapa, pois pode haver muito desperdício;

COSTURA: etapa na qual a parte superior do calçado é montada. É onde ocorrem as
dobras, costuras, picotes e colagens. É uma das fases mais importantes devido aos
detalhes que devem ser realizados, inclusive sendo passível de terceirização;

MONTAGEM: quando o calçado começa a tomar forma. Nesta fase a parte superior do
calçado (cabedal) é unido ao solado, por meio de colagens ou costura. Posteriormente
são inseridos os saltos, as biqueiras e as palmilhas;

ACABAMENTO: última etapa da produção, onde são colocados os forros, feita a
pintura final, enceramento, colocação de etiquetas, dentre outros. Nessa fase em que
deve ser realizado o controle de qualidade.

Recomenda-se também a utilização de conceitos como Ecodesgin e Produção Mais
Limpa (P+L) para a gestão de processos focados na produção dos calçados ecológicos

9. Organização do Processo Produtivo
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Segundo Portal da Educação (2019), A necessidade de desenvolver vantagens
comparativas que tornem a cadeia produtiva e o produto em si diferenciado dos
demais levou a criação de diversas tecnologias que tem como objetivo melhorar a
produtividade e qualidade na linha de produção, a automação industrial é atualmente
um dos destaques nessa reconfiguração das indústrias

Os tipos de automação desse semento varia de maquinários para softwares.

    •  Nas fases de design e modelagem a automação pode ocorrer por meio de
computadores e programas do tipo CAD;
    •  Na fase de corte, a automação ocorre por meio da aquisição de máquinas de corte
como os balancins;
    •  Na fase da costura o diferencial são as diferentes máquinas industriais de costura.
Para auxiliar o controle do estoque e outras áreas da fabrica pode-se utilizar sistemas
de ERP como o MarketUP (princialmente se trabalhar com varejo)

Vantagens:

    •  Gerenciamento fácil de Inventário/Estoque. Como proprietário de uma gráfica, é
bem provável que você esteja vendendo vários produtos.
    •  Gerenciamento aprimorado de vendas.
    •  Simplifica seus processos.
    •  Controlar suas compras e fornecedores.
    •  Emitir notas fiscais pelo sistema

10. Automação

O canal de distribuição refere-se ao caminho que o produto vai percorrer até chegar ao
consumidor final, seja ele empresa ou pessoa física. Algumas questões devem ser
respondidas neste tópico:

    •  Como os produtos e serviços da empresa deverão ser disponibilizados aos
consumidores?
    •  Que tipos de serviços devem ser oferecidos aos consumidores finais para
assegurar sua satisfação?
    •  Que tipos de atividades deverão ser desempenhados para atingir essa
necessidade de serviços?
Ressalta-se que existem vantagens e desvantagens em ambos os processos de
distribuição. Neste processo de venda no atacado, a estruturação do showroom é

11. Canais de Distribuição
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extremamente importante para que quando o cliente chegue na sua loja todos os tipos
de calçados fabricados pela indústria estejam expostos, facilitando assim a
identificação por parte dos compradores das peças que mais se enquadram no perfil
de seus consumidores finais.

Vantagens

    •  Na primeira opção o lojista/revendedor chega na sua loja escolhe os produtos,
compra e sua empresa procede a entrega de imediato;
    •  Na segunda opção sua empresa não trabalha com estoques altos, apenas tem
mostruário.
Desvantagens

    •  Na primeira opção o nível de estoque de sua empresa é expressivo, o que
provoca uma maior necessidade de capital de giro para suportar todos os gastos;
    •  Na segunda os clientes não conseguem adquirir o produto de imediato, tem de
aguardar a produção na indústria.
Outra forma de distribuição é a montagem de um catálogo bem elaborado com
criatividade para que os representantes comerciais ou vendedores externos possam
ter uma forma de apresentação de todos os tipos de calçados, perante os lojistas e
revendedores.

Os canais apresentados acima são os tradicionais, no entanto o empreendedor de uma
indústria de calçados ecológicos poderá lançar mão de seus produtos na rede mundial
de computadores (internet), visando possibilitar a compra por consumidores que talvez
não sejam atendidos por um lojista, revendedor, vendedor externo ou mesmo
conseguir fazer-se presente no showroom da sua empresa.

O investimento inicial é o valor que o empreendedor está disposto a investir no seu
negócio, é o valor necessário para abrir seu empreendimento e iniciar suas atividades.
Empresas similares, que também fabricavam e comercializavam sapatos ecológicos
iniciaram com um capital médio no valor de R$30.000 reais. Com esse valor o
empresário conseguiu estabelecer uma estrutura otimizada e iniciar suas atividades.

Cada tipo de empreendimento demanda um capital inicial diferente, entre eles:

    •  A localização: valores como aluguel, manutenção predial, entre outros;
    •  O tipo e qualidade de imóvel: Se for alugado, financiado, próprio, comprado. se
está em boas condições, ou se necessitará reforma;
    •  Equipamentos: caso opte por equipamentos novos ou usados? Simples ou

12. Investimentos
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sofisticados?
    •  Qualidade das peças: caso opte por peças de alta qualidade ou mais acessíveis?
Tendo isto sob perspectiva, pode-se elencar elementos indispensáveis para o bom
funcionamento inicial para uma estrutura simples:

Tabela 01 – Itens A da Curva ABC

Item
Quantidade
Valor Unitário
Máquina de costura de coluna
02 Unidades
R$ 4.300,00
Balancim de cortar sola
4 Unidades
R$ 500,00
Calibradeira de sola
5 Unidades
R$ 650,00;
Chanfradeira
5 Unidades
R$ 3.500,00
Asperadeira
3 Unidades
R$ 400,00
Blaqueadeira
10 Unidades
R$ 1.000,00
Máquina de montar
2 Unidades
R$ 5.500,00
Prensa
Indefinido
R$ 1.000,00
Frezadeira
Indefinido
R$ 2.050,00
Máquina de lixar
3 Unidades
R$ 300,00
Máquina de escovar
1 Unidade
R$ 1.000,00
Fôrmas
20 Unidades
R$ 50,00
Formeiro
5 Unidade
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R$ 50,00
Móveis e utensílios;

R$ 5.000,00
Veiculos;
Indefinidos
Indefinidos
Fonte: Autoria Própria

O valor a ser investido num novo negócio envolve um conjunto de fatores, identificados
ao longo do processo de instalação do empreendimento. O investimento para o início
das atividades varia de acordo com o porte do empreendimento e os produtos e
serviços que serão oferecidos. Os investimentos iniciais comuns a uma empresa deste
segmento são:

Tabela 02 – Máquinas e equipamentos

Item
Quantidade
Valor unitário
Ar condicionado
Depende do porte da instituição
R$ 1.400,00
Câmeras de Vigilância
Depende do porte da instituição
R$ 1.200,00
Corta Incêndio
Depende do porte da instituição
R$
Tabela 03 – Equipamentos de informática

Item
Quantidade
Valor unitário
Impressora Fiscal
3
R$1.800,00
Smartphone
2
R$ 600,00
Computador
Depende do porte da instituição
R$ 1.600,00
Tabela 04 – Móveis e utensílios

Item
Quantidade
Valor unitário
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Expositores
4
R$ 2.500,00
Cadeiras
10
R$ 1.000,00
Prateleiras
12
R$ 2.000,00
Televisão
1
R$ 1.500,00
Tabela 05 – Investimentos Financeiros

Item
Quantidade
Valor unitário
Estoque inicial
1
R$ 3.400,00
Tabela 06 – Investimentos Pré-Operacionais

Item
Quantidade
Valor unitário
Legalização
1
R$ 1.800,00
Reformas
1
R$ 3.000,00
Divulgação
1
R$ 1.000,00
Aluguel

R$ 800,00

Com o empreendimento estruturado e com todos os ativos necessários ao
funcionamento disponíveis o empreendedor precisará dispor de um montante
financeiro para permitir o início das atividades do negócio. Uma vez que inicialmente a
empresa não possui receitas ela não será capaz de cobrir os custos. Para resolver
esse problema o empresário deverá aportar o capital necessário para fazer a empresa
“girar” até que ela possa sobreviver sozinha e auferir lucros.

13. Capital de Giro

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 19

www.sebrae.com.br


 C
ustos

Dessa forma, podemos definir capital de giro como o montante de recursos financeiros
que a empresa precisa para garantir a fluidez dos ciclos de caixa e suportar suas
oscilações principalmente na fase inicial.

Para calcular a necessidade de capital de giro é necessário realizar uma previsão de
vendas e de prazo de recebimento, de custos e de quitação do investimento realizado.
O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e
prazos médios concedidos a clientes (PMCC). A depender dessas variáveis a
necessidade de capital de giro poderá ser maior ou menor: quanto maior for a
necessidade de estocagem inicial, maior será o capital de giro necessário, quanto
menor for o prazo concedido aos clientes, menor será a necessidade de capital de giro
e por aí vai.

Segundo o portal Gerencianet (2019), gerir o capital de giro da forma correta é
importante para um crescimento rentável. Além de ser o resultado do seu fluxo de
caixa, esse recurso, quando bem controlado, possibilita:

    •  Cumprir com as obrigações financeiras no curto prazo;
    •  Identificar os períodos mais apropriados para realizar uma determinada aquisição,
incluindo a definição dos prazos que a empresa poderá assumir;
    •  Manter o equilíbrio das contas do ativo e do passivo;
    •  Gerar riqueza no longo prazo.
Em termos práticos, a boa gestão do capital de giro viabiliza a formação de uma
reserva financeira. Com essa reserva, a organização consegue saldar os seus
compromissos mesmo nos períodos em que as vendas estão baixas. Por isso, é
fundamental ter um controle eficiente de capital de giro.

O estudo de necessidade de capital de giro é crucial para o bom funcionamento da
empresa e normalmente acontece quando é feito o estudo de viabilidade do negócio. O
desafio da previsão de capital de giro está na instabilidade do mercado pois o cenário
previsto pode ter sido otimista e o pessimista acontecer.

os custos estão relacionados na produção de um bem ou serviço. São aqueles
indispensáveis ao funcionamento da operação. Posteriormente eles serão
incorporados ao valor do produto. Podem ser fixos, quando não variam de acordo com
o volume da produção ou variáveis quando há variação a depender do volume da
produção. É importante trabalhar para que os custos sejam os mínimos possíveis de
forma a não impactar na qualidade do produto ou serviço fornecido.

As despesas são gastos realizados que não impactam diretamente na atividade fim do

14. Custos
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empreendimento.

    •  Custos Fixos: Água, Energia, Telefone, Aluguel, Salários.

    •  Custos Variáveis: Impostos, Comissões, Aquisição de Mercadorias
    •  Despesas: Limpeza, Higiene, Manutenção, Assessoria Jurídica e Contábil
De acordo com o novo Guia PMBOK 6ª Edição (PMI, 2017) Gerenciamento dos Custos
inclui gerenciar os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos,
financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, para que o projeto possa ser
terminado dentro do orçamento planejado.

Cumprir o orçamento determinado para o projeto deve ser a prioridade máxima de um
gerente de projeto profissional. Exatamente por isso, é que o gerenciamento dos
custos deve ser acompanhado com muito zelo.

Para provisionar os custos de uma de calçados, podemos estimar percentuais por
centro de custo e relacionar a provisão de um faturamento. Os custos variam de
acordo com a estrutura e estratégia do negócio.

Seguem também algumas dicas para manter os custos controlados:

    •  Comprar pelo menor preço;
    •  Negociar prazos mais extensos para pagamento de fornecedores;
    •  Evitar gastos e despesas desnecessárias;
    •  Manter equipe de pessoal enxuta;
    •  Reduzir a inadimplência, através da utilização de cartões de crédito e débito.

Agregar valor é acrescentar inovações, valores, é diferenciar aquilo que é colocado no
mercado, de modo a satisfazer seu cliente. Agregar valor vem desde a qualidade do
produto, o atendimento, história que o produto traz, o status que proporciona, o
diferencial entre outros.  

O fato de o calçado ser ecologicamente correto já agrega valor à peça. Principalmente
numa época onde o cuidado com a natureza é tão necessário e o público está em fase
de conscientização. Ter produtos “verdes”, ou seja, ecologicamente corretos cria uma
imagem positiva que aos olhos do cliente pode ser o ponto de decisão entre o seu
produto ou outro.

Além disso é importante agregar valor de outra forma, como por exemplo:

    •  Ter no processo de criação dos calçados ecológicos um designer com uma grande
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capacidade criativa, que seja capaz de criar peças inovadoras e que ofereçam boas
condições de uso e satisfação da clientela;
    •  Da mesma forma que o designer, a indústria deverá contar com ótimos
profissionais na área industrial, pois será esse funcionário que dará vida ao projeto que
foi criado pelo designer.
    •  Manter sempre em sua linha de produção peças inovadoras, tanto em designer
quanto em modelos variados, sendo necessário ter essa inovação para atender a
demanda dos diversos consumidores de sua linha de produtos.
Considerando que os equipamentos utilizados numa planta de calçados ecológicos são
os mesmos para produção de acessórios para o vestuário como bolsas, cintos,
pulseiras então o empresário poderá optar, em momentos de ociosidade na produção,
produzir estes mesmos produtos, porém ecológicos. Esse pode ser um grande
diferencial e início de uma possível marca própria.

Ressalta-se que o empresário deve manter em sua linha produtiva a maior variedade
possível de calçados, cores, números, visando despertar nos clientes em geral o
desejo de ter um calçado produzido em sua indústria.

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. ?

Para uma ideia de negócio como a proposta nesse documento poderão ser usados
todos os canais de propaganda, de acordo com o porte do empreendimento e a
capacidade de investimento do empreendedor. Um pequeno estabelecimento poderá
utilizar-se de flyers e folders 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, além de frequentar eventos nos quais os possíveis clientes
estejam presentes.

Na medida do interesse e das possibilidades, poderão ser utilizados anúncios
patrocinados em mídias sociais afim de atrair o público a conhecer a marca,
recomenda-se também participar ativamente das redes sociais, criar site institucional,
construir um blog que possa alimentado com materiais ricos em informações aos
possíveis clientes e estratégias de SEO para que o site esteja sempre presente nas
primeiras posições nos mecanismos de busca.

Entretanto, o contato pessoal é imprescindível particularmente para aqueles
empreendedores que se propõem a atender empresas do mercado varejistas. O
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grande destaque para os calçados ecológicos que deve ser o principal apelo na hora
da comercialização e divulgação são os conceitos de ecodesign, produção mais limpa
e a responsabilidade ambiental que a empresa possui. Atualmente, a sociedade tem
buscado diferenciais competitivos em soluções ambientais ou mesmo produtos cujo
processo produtivo é ambientalmente correto. Investir nesse tipo de publicidade será o
grande diferencial.

Porém, caso o empreendedor deseje investir na marca própria e concorrer com as
demais empresas já firmadas no mercado, haverá a necessidade de produzir calçados
ecológicos com qualidade. Uma ótima forma de divulgação do negócio pode ser feita
ainda por meio de desfiles para apresentar os produtos a compradores, donos de lojas
e potenciais clientes, além de catálogos com o mostruário completo e mala direta.

A decisão sobre qual regime tributário escolher começa com a definição da atividade
econômica a ser exercida. As fábricas de calçados ecológicos se enquadram
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE/IBGE) na subclasse 1939-
9/00 como atividade de FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE OUTROS MATERIAIS:

    •  Fabricação de calçados de madeira, de tecidos de fibras, de borracha e de outros
materiais não especificadas, inclusive para esporte;
    •  Fabricação de calçados de borracha e de outros materiais para segurança
industrial e pessoal.
Este segmento de negócio poderá optar pelo Simples Nacional – Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, desde que sua categoria esteja contemplada no regime, a
receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse os limites previstos na legislação.

Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP poderá recolher os seguintes tributos e
contribuições, por meio de apenas um documento fiscal – o Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que é gerado no Portal do Simples Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional):

    •  Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
    •  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
    •  Programa de Integração Social (PIS);
    •  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
    •  Contribuição Previdenciária Patronal (CPP);
    •  Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): para empresas do
comércio
    •  Imposto Sobre Serviços (ISS): para empresas que empresas que prestam
serviços;
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    •  Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): para indústrias.
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional variam
de acordo com as tabelas I a VI, dependendo das atividades exercidas e da receita
bruta auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário
da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro
mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao
número de meses de atividade no período. Se o Estado em que o empreendedor
estiver exercendo a atividade conceder benefícios tributários para o ICMS (desde que
a atividade seja tributada por esse imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o
caso. Na esfera federal, poderá ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Outra opção de regime de tributação é o MEI - Microempreendedor individual. Se
você pretende empreender como MEI nesse negócio, lembre-se que:

a) há um teto de faturamento anual, em 2019 esse teto corresponde à R$ 81.000,00

b) você não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa;

c) só poderá contratar 1 (um) empregado;

d) deve verificar na sua prefeitura se a atividade pode ser exercida no local que você
deseja.

Outras dúvidas sobre a legislação do MEI podem ser esclarecidas no site
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes no item “pagamento de
obrigações mensais”

Outros regimes de tributação

Para os empreendedores que preferem não optar pelo Simples Nacional, ainda há a
opção de aderir aos regimes de tributação abaixo:

Lucro Presumido: É o lucro que se presume pela 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 das pessoas
jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a
apuração dos impostos 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), aplicam-se as alíquotas de:

    •  Imposto de Renda Pessoa Jurídica (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;
    •  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – 9%. Não há adicional de
imposto;

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 24

www.sebrae.com.br


 Eventos

    •  Programa de Integração Social (PIS) – 1,65% – sobre a receita bruta total,
compensável;
    •  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – 7,65% –
sobre a receita bruta total, compensável.
    •  Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais:
    •  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Em regra geral, as
alíquotas variam conforme o estado, entre 17 e 19%. Alguns produtos ou serviços
apresentam alíquotas reduzidas ou diferenciadas;
    •  Imposto para Serviços (ISS) – 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 pelo 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%.
Lucro Real: Este regime é obrigatório para empresas com faturamento superior a
R$ 78 milhões e empresas com atividades voltadas para o setor financeiro. Neste
caso, as alíquotas são calculadas com base no lucro real, ou seja, receita menos
despesas.

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.

FRANCAL - Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios

SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado

IND4.0 Brazil Summit

[1]Expomafe - Feira internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação

Coteq

Fimec - Feira internacional de couros, produtos químicos, componentes, máquinas e
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equipamentos para calçados e curtumes

Dragão Fashion Brasil

São Paulo Fashion Week

As instituições organizadas podem fornecer informações importantes sobre o negócio
em estudo. Normalmente elas fazem pesquisas e disponibilizam dados de mercado
que podem contribuir no desenvolvimento da ideia de negócio.

Em âmbito estadual, os principais locais para a busca desses dados são as
associações locais de classe, os sindicatos estaduais/distritais, a Câmara de Dirigentes
Lojistas, universidades, entidades de desenvolvimento regional que sistematizam
dados sobre o estado ou município.

Relação de entidades setoriais de atuação nacional:

    •  Abicalçados - Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
    •  Abeca - Associação Brasileira de Estilistas de Calçados e Afins
    •  Ablac - Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados
    •  Abqtic - Associação Brasileira dos Químicos e Técnicos da Indústria do Couro
    •  Abrameq - Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para
os Setores de Couro, Calçados e Afins
    •  Assintecal - Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos
    •  SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
    •  ABIT – Associação Brasileira Da Indústria Têxtil E De Confecção
    •  ABIACV - Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Couro e Acessórios
de Viagem
    •  Assintecal - Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos

19. Entidades em Geral

As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado.

Normas técnicas podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempenho, de
segurança (seja no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação
final), mas também podem estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões,

20. Normas Técnicas
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tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e glossários, definir a maneira de
medir ou determinar as características, como os métodos de ensaio.

As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

A ABNT publicou as seguintes revisões de normas para calçados:

ABNT NBR 14834:2015 - Esta Norma estabelece os métodos de ensaio e os requisitos
para determinação do índice de conforto dos calçados e contribuição dos componentes
para conforto em calçados, bem como define as características para a seleção de
modelos de calce.

ABNT NBR 14836:2014 - Esta Norma estabelece o método para determinação dos
picos da pressão plantar na região do calcâneo e na região da cabeça dos metatarsos
durante a marcha.

ABNT NBR 14837:2017 - Esta Norma estabelece o método para determinação da
temperatura interna do calçado em um ensaio de 30 min de marcha em esteira.

ABNT NBR 14838:2016 - Esta Norma estabelece o método para determinação do
índice de amortecimento do calçado e chinelo durante a marcha.

Anabela: E um salto que acompanha todo o solado do sapato.

Asperadeira: Máquina de costura manual com martelo tacha máquina helicoidal
asperadeira prensa prensa blaqueadeira frezadeira asperadeira manual com martelo
prego;

Avesso: Elemento para proporcionar conforto ao usuário, fica na parte traseira do
calcado e evita que o calcanhar deslize durante o caminhar e entre em contato com o
contraforte.

Alpargatas: Moda nos anos 1970, esses calcados de vera?o eram feitos de lona e
com solado de corda, nas verso?es rasteira, anabela e com cadarcos acima do
tornozelo.

Balancim de cortar sola: Máquinas para preparação, virar e dublar corte

Boneca: Os sapatos boneca sao aqueles de bico redondo com uma pulseira abotoada
no tornozelo.

Calibradeira de sola: balancim para cortar sola, calibradora de sola, ferramenta

21. Glossário
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manual para corte;

Chanfradeira: A chanfradeira elétrica é capaz de executar chanfros em peças planas
ou curvas, em chapas e tubos metálicos;

Channel: Esse modelo, inventado pela estilista francesa Coco Channel, e um clássico.
Deixa os calcanhares a mostra, mas presos aos sapatos por uma tirinha.

Contraforte: O contraforte e um elemento estrutural, de reforço. Tem a finalidade de
proteger a parte traseira do calcado. Ajuda a manter a forma quando se retira o pé.
Geralmente fica entre o forro traseiro e o cabedal.

Cabedal: E a parte superior, o corpo do calcado, incluindo a lingueta. Ele tem a função
de proteger os pés e garantir o conforto necessário. O cabedal pode variar de formato
e na combinação de materiais que o constituem. Este e o resultado da junção das
diferentes partes cortadas, que são costuradas em um bloco único.

Couraça: A couraça, assim como o contraforte, e um elemento estrutural que tem o
objetivo de refocar o calcado. E colocado com a finalidade de proteger o bico ou a
biqueira (parte dianteira do calcado). Assim, mante?m o formato do calcado mesmo
quando este esta fora do pé.

Cromwell: Sapato de salto com uma fivela na frente. Ganhou esse nome pois era
muito usado no seculo 17, na época do politico inglês Oliver Cromwell.

Forro - Revestimento utilizado para acabamento interno do calcado. Alem de reforçar
a estrutura, proporciona conforto e absorve a umidade. Geralmente (mas na?o
obrigatoriamente) ele cobre toda a parte interna do cabedal. Também, geralmente e?
de laminados sintéticos, couro, materiais têxteis, entre outros.

Entressola: Localizada entre o cabedal e o solado, a entressola normalmente se
assemelha a uma espuma macia. Tem também uma função estética, pois possibilita
que o solado pareca mais espesso, sem aumentar seu peso. Geralmente são feitas
com poliuretano (PU) ou EVA (material moldado em altas temperaturas, com as
mesmas propriedades resilientes do PU, contudo mais leve).

Escarpim: E o mais clássico. Sapato de salto alto todo fechado.

Solado: E a parte do calcado que fica em contato direto com o solo. Portanto, deve
garantir proteção, resistência e estabilidade. São feitos geralmente em borracha, mas
ha também solados em couro e madeira.

Frezadeira: Fresadora é uma máquina de movimento contínuo da ferramenta,
destinada à usinagem de materiais;

Fôrmas: molde do produto e padronização;

Mocassim: Criado pelos índios norte-americanos, na?o tinha salto e era feito de
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couro. O modelo se aperfeiçoou e pode ser encontrado para homens e mulheres, com
ou sem salto e em outros materiais

Mule: São como tamancos, mas sem o design arrendondado e pesado. São abertos
atras, deixando os calcanhares totalmente a? mostra e sem nenhuma proteção.

Meia-pata: Eles te?m uma meia plataforma no apoio da frente e salto grosso.

Máquina de costura de coluna: Máquina específica para costura de tecidos, couros,
solados entre outros.

Máquina de montar: auxilio no encaixe e montagem de artigos e produtos
acabados;Máquina de lixar: A Lixadeira é uma ferramenta inovadora que lixa
tetos,paredes e artigos, oferecendo um acabamento superior e até 7x mais rápido que
qualquer método convencional;

Máquina de escovar: A retirada suave das cascas é de suma importância no
beneficiamento de nozes para resultados de alta qualidade;

Móveis e utensílios: artigos para o auxilio do funcionamento;

Prensa: auxilio para encaixe, compactação e adaptação de artigos;

Peep toe: E o sapato fechado, alto ou baixo, com um pequena abertura na pontinha
dos dedos.

Palmilha: E um componente destinado a proporcionar conforto para o usuário. A
palmilha e também responsável pela postura correta do pé dentro do calcado. Muitas
já são fabricadas com o mesmo EVA aplicado nas entressolas, aumentando o conforto
para os pés.

Salto carretel: Lembra a forma de um carretel de linha, com as extremidades mais
largas e a haste mais fina.

Sistema de amarração: E a estrutura composta pelo cadarço e os passantes,
responsável pela firmeza dos pés dentro do calcado.

Salto Sabrina: Inspirado na personagem do filme Sabrina, interpretada por Audrey
Hepburn, em 1954, o salto e? baixo e ligeiramente curvado.

Sapatilha - Em alta, faz sucesso pelo conforto e praticidade. Lembra sapatilha de
bailarina, mas pode ter os mais variados bicos: redondos, quadrados, pontudos etc.

Salto: Utilizado tanto para questões este?ticas (altura), quanto para garantir a
sustentação e melhor caminhar ao calcado. Geralmente e? fabricado em madeira ou
poliestireno, fixados no solado na regia?o do calcanhar. Tipos de sapatos (Fonte: "Eu
Quero Aquele Sapato!", de Paola Jacobbi, Editora Objetiva)
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Talão: E a estrutura que sustenta o calcanhar e posiciona o tornozelo corretamente
dentro do calcado.

O empreendedor de uma loja de calçados ecológicos deve entrar neste negócio
consciente de que terá que estar presente tempo integral, principalmente no início das
atividades do novo empreendimento, tanto na parte comercial, quanto operacional e na
própria gestão financeira do negócio.

Ressalta-se também que o empreendedor nesse segmento de negócio deve estar
muito atento ao que ocorre no mercado sustentável e no de calçados, já que é
importante direcionar seu comércio no acompanhamento das tendências de mercado e
consumo.

Este segmento requer inovações contínuas, mas do que em qualquer outro, pois o
modismo é perecível, portanto, a reposição e substituição de calçados deve
acompanhar as tendências, segundo os anseios dos consumidores.

Outros pontos importantes são:

    •  Verificar os preços praticados pelos concorrentes;
    •  Dar atenção aos funcionários para garantir um excelente atendimento;
    •  Estabelecer uma excelente relação com fornecedores;
    •  Estar presente diariamente na Loja;
    •  Oferecer ao cliente um ambiente com música e perfumado;
    •  Explorar ações de campanhas patrocinadas em redes sociais;
    •  Ter estratégias claramente definidas;
    •  Investir em um marketing e uma imagem que consolide um diferencial de mercado

22. Dicas de Negócio

O empreendedor que desejar ingressar no segmento de loja de calçados deve ter
algumas características básicas, tais como:

    •  Ter conhecimento específico sobre compra a fabricação e comércio de calçados,
dentre outras atividades ligadas à área comercial. Esse conhecimento pode ser relativo
à experiência de ter trabalhado no segmento ou poderá ser adquirido com a
participação em cursos e eventos sobre o segmento de seu empreendimento ou ainda
relacionados a outros setores que atuam com indústria ;
    •  Tal conhecimento requer habilidades para analisar e montar grades de fabricação

23. Características Específicas do Empreendedor

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 30

www.sebrae.com.br


 B
ibliografia C

om
plem

entar

de calçados, na qual deverá estar presente numeração variada, modelos diversos,
produtos segmentados por idade, sexo, estilos, moda por estação do ano, dentre
outros, buscando assim agregar qualidade de seus produtos diante dos olhos dos
clientes, bem como valorizar sua loja;
    •  Estar amparado nas tendências de mercado. Ser capaz de comprar itens de seu
mix de produtos que venham a despertar o interesse de clientes que entrem em sua
loja ou mesmo estejam apenas passando na porta de seu empreendimento;
    •  Sempre buscar melhorar o nível de seu negócio, participando de cursos
específicos sobre lojas de calçados, moda calçadista, tendências por estação e de
gestão empresarial;
    •  Atuar antecipando tendências, com visão de futuro sobre o interesse de consumo
de novos estilos de calçados, para qualquer sexo e idade, além de estar sempre atento
às inovações de mercado;
    •  Ter visão comercial. Procurar elaborar mix de produtos que agradem e atendam
aos anseios da clientela. Não tentar impor o seu próprio gosto;
    •  Apresentar disponibilidade total de horário para atuar no dia a dia da loja de
calçados, devendo estar presente o tempo todo em que a loja estiver aberta para
atendimento a clientes, sendo esse um ponto bastante positivo perante a clientela.
Outras características importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar no
sucesso do empreendimento:

    •  Busca constante de informações e oportunidades;
    •  Iniciativa e persistência;
    •  Comprometimento;
    •  Qualidade e eficiência;
    •  Capacidade de estabelecer metas e assumir riscos;
    •  Planejamento e monitoramento sistemáticos;
    •  Independência e autoconfiança;
    •  Senso de oportunidade;
    •  Conhecimento do ramo;

ABICALÇADOS. Relatório aponta perda de competitividade do setor calçadista
Disponível em: <http://www.abicalcados.com.br/noticia/relatorio-aponta-perda-de-
competitividade-do-setor-calcadista>. Acessado em: 30 de set. 2019.

GUIMARÃES, Vinicius. Escola de E-commerce: Guia completo para você montar uma
loja virtual de bijuterias. [S. l.]: Vinicius Guimarães, 19 dez. 2018. Disponível em:
<https://www.escoladeecommerce.com/artigos/guia-completo-montar-loja-virtual-de-
bijuterias/> . Acesso em: 24 set. 2019.

HALL, Richard H. Organizações: estrutura e processos. Rio de Janeiro: Prentice Hall
Janeiro: Elsevier, 2003.
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https://exame.abril.com.br/pme/7-fontes-de-dinheiro-para-comecar-o-seu-proprio-
negocio/>. Acessado em: 30 de set. 2019.

Para obter recursos para iniciar ou alavancar o negócio o empreendedor pode buscar
agências de fomento de linhas de crédito. Algumas instituições financeiras também
possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio 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

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo,
oferece linhas de financiamento que apoiam os empreendedores no longo prazo. O
financiamento pode ser concedido a todos os seguimentos da economia (serviços,
comércio, agricultura, indústria) e para diversos fins (aquisição de equipamentos,
exportação de bens, fortalecimento da estrutura de capital da empresa). Além disso,
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micro e pequenas empresas possuem condições especiais.

Cabe ressaltar a matéria publicada na Revista Exame (2019) especificando as fontes
de investimento ou de aquisição de recurso para quem deseja abrir seu
empreendimento, mas não dispõe de capital para tal: Capital de bens e reservas já
existentes, dinheiro de amigos e familiares, pré-pagamentos e financiamentos
coletivos, empréstimos, investimento anjo e fundos, aceleradoras e fundos
governamentais.

A saúde financeira de um negócio é um fator determinante para a continuidade da sua
operação. Independente do tamanho ou segmento do negócio um controle financeiro
efetivo é imprescindível para indicar as estratégias financeiras a serem adotadas para
mitigar riscos, custos e aumentar a produtividade. Segue abaixo algumas orientações a
serem observadas pelo empreendedor:

BARGANHA COM FORNECEDORES

Nada mais é que o poder de negociação com seus fornecedores por preços menores e
prazos mais flexíveis.

CAPITAL DE GIRO

Montante financeiro necessário para permitir o inicio e a permanência das atividades
do negócio.

CUSTOS

Os custos são gastos que possuem relação direta com a atividade fim do negócio.
Estão relacionados com o processo produtivo ou com a aquisição de mercadorias.
Podem variáveis por variarem de acordo com o volume produzido ou vendido ou fixos
por permanecerem inalterados independente do volume produzido.

DESPESAS

São os gastos necessários para a empresa manter o negócio funcionando mas que
não estão diretamente ligados com a atividade fim. Esses gastos rotineiros com água,
material de escritório, produtos de limpeza, por exemplo, devem ser controlados para
não afetarem a lucratividade da empresa.

EMPRÉSTIMOS

Quando o empreendedor precisa de recursos para alavancar o negócio ele pode
buscar um empréstimo. Entretanto ao decidir por essa opção ele deve ficar atento as

26. Planejamento Financeiro
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suas finanças, as taxas de juros, taxas administrativas e condições de pagamento para
não se endividar.

FLUXO DE CAIXA

É o controle sobre as entradas e saídas de dinheiro no caixa da empresa. Esse
controle permite ao empreendedor uma visão ampla da situação financeira de seu
negócio, facilitando a contabilização dos ganhos e despesas, bem como as
movimentações financeiras. Dependendo do porte da empresa o controle manual pode
se tornar mais difícil. Portanto, sugere-se o uso de softwares específicos que podem
ser encontrados gratuitamente ou podem ser adquiridos por empresas fornecedoras de
softwares.

OBJETIVOS

Estabelecer objetivos financeiros é importante para se saber onde quer chegar. Com
esses objetivos determinados o empresário deve determinar os planos de ação para o
alcance desses objetivos. Uma ferramenta de gestão que auxilia no estabelecimento
dos objetivos empresarias e portanto dos financeiros é o BSC - Balanced Scorecard.

PONTO DE EQUILÍBRIO

Indica o valor mínimo de receita que deverá ser obtido para que os custos e despesas
da empresa sejam cobertos resultando em um lucro zero. Nesse instante o negócio se
paga mas ainda não provê lucros ao empresário.

PRINCÍPIO DA ENTIDADE

É um princípio da contabilidade que aponta que o patrimônio da empresa não deve ser
confundido com o patrimônio de seu proprietário. Portanto, jamais se deve confundir a
conta da empresa com a conta pessoal ou as contas dos sócios, pois isso gera uma
falha gravíssima de gestão, podendo levar a empresa a decadência.

RECEITAS

Abrange os valores recebidos pela empresa que provém da venda de seus produtos
ou serviços, de juros obtidos ou até mesmo da venda de um ativo.

RESERVAS/PROVISÕES

É uma quantia determinada para cobrir eventuais desembolsos que ocorram durante o
ano. Este recurso funcionará como um fundo de reserva para a empresa e será
composto por um determinado percentual do lucro mensal até que seja obtida a
quantia desejada para o fundo. Quando a quantia for atingida, não haverá necessidade
de fazer novas alocações, apenas restituição dos valores sacados quando houver a
necessidade do uso do fundo.
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 Produtos e Serviços - Sebrae

SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO 

O programa SEBRAETEC disponibiliza aos empreendedores serviços especializados e
customizados para implantar soluções em sete áreas de inovação.

O programa ALI - Agentes Locais de inovação funciona em parceria com o CNPq e
possui o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação das
pequenas empresas.

PLANO DE NEGÓCIOS

O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre o ramo do
empreendimento, 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. O SEBRAE disponibiliza todo passo-a-passo através
do link: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-
de-negocio

CURSOS ONLINE E GRATUITOS

O SEBRAE disponibiliza em sua plataforma mais de 100 cursos online e gratuitos.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EMPREENDEDORA

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.

FERRAMENTAS DE GESTÃO

Ferramenta CANVAS Online: A metodologia Canvas ajuda o empreendedor a
identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado.

SISTEMA DE GESTÃO

MarketUP é o Sistema de gestão grátis para micro e pequenas empresas: NFe, NFCe,
PDV, Loja Virtual, ERP, MRP e mais. Tudo online e de graça.

Aproveite também 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.
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