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 A
presentação de N

egócio  /   M
ercado

Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o
empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a seguir. O
objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e dar uma visão geral de como um
negócio se posiciona no mercado. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de
negócio? Como se comportam essas variáveis de mercado? Como levantar as
informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender?Fábrica de Móveis
de Madeira de Demolição é um negócio que reutiliza matéria prima e colabora com a
preservação da natureza. Trata-se de um negócio que recebeu um grande impulso por
ser considerado ecologicamente correto. Chegou ao Brasil vindo da Alemanha com
uma proposta de conservar a natureza, porém, os produtos eram considerados menos
sofisticados. Até que a novidade caiu no gosto dos designers. Atualmente, a origem da
madeira e o design exercem o mesmo nível de atração.

As madeiras usadas na confecção de peças geralmente são raras e sua durabilidade
passa dos cem anos. A qualidade é bem superior a que é normalmente usada na
indústria moveleira. Os móveis podem ser artesanais, rústicos e modernos. Existem
empresas que utilizam apenas a madeira bruta para construir seus móveis, outras
também aproveitam a parte dos móveis antigos com mais marcas do tempo e que
ainda se percebem restos de tinta para conferir um aspecto ainda mais rústico ao
produto.

O material usado em caibros, pisos, madeirame de telhado, portas e janelas das
antigas casas coloniais são aproveitados, reciclados e transformados em móveis.
Podem ser reutilizados também outros restos de demolição como grades de ferro. O
uso da reciclagem das garrafas pet, assim como, as lonas de caminhão, são utilizados
nos tecidos para estofar poltronas.

As madeiras mais utilizadas são pinho-de-riga, peroba-do-campo, peroba-rosa, etc.
Empreendedores talentosos que possuam habilidade em marcenaria e conhecimento
em decoração podem se candidatar a abrir uma fábrica de móveis de madeira de
demolição. Mais informações podem ser obtidas por meio da elaboração de um plano
de negócios. Para a construção deste plano, consulte o SEBRAE mais próximo.

1. Apresentação de Negócio

Com as complicações urbanas relacionadas a trânsito e violência, o lar transformou-se
num ponto de recepção de amigos. A casa passou a ser um centro de entretenimento,
com atrativos visuais harmônicos e luxuosos. Os elementos de decoração ganharam o
conceito de qualidade de vida e superaram a característica de “luxo para poucos”. A
internet e o aumento da quantidade de revistas sobre o tema formam uma geração de
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consumidores mais informados e interessados em novidades. Em dez anos, o Brasil
passou de 4 mil para 10 mil decoradores registrados, além da criação de dezenas de
novos cursos técnicos e faculdades de decoração.

Essa tendência estimulou a produção e venda de móveis. O Brasil produz todos os
tipos de móveis, de todos os materiais. Existem 14.400 empresas produtoras de
móveis em todo o país, gerando cerca de 228.000 empregos formais diretamente na
produção.

O mercado de móveis de madeira de demolição é constituído por consumidores da
classe média. Este é um segmento que está em expansão, especialmente em razão da
atratividade formada por dois fatores, a conscientização da necessidade de proteger a
natureza e o modismo, com certo glamour que se criou em torno dos móveis em
madeira de demolição.

Outra possibilidade para exploração é o mercado formado pelas empresas, clínicas,
restaurantes, escritórios, que percebem no móvel com jeito “antigo” uma forma de
sofisticação e possibilitar um tom de ecologicamente perfeito.

Ao considerar que a madeira tem se transformado cada vez mais em bem de alto custo
e com grandes probabilidades de escassez iminente, a customização de peças
variadas tem se tornado cada vez mais receptiva ao ingresso de novos
empreendedores. Devido ao risco intrínseco ao negócio, recomenda-se a realização de
ações de pesquisa de mercado para avaliar a demanda e a concorrência. Seguem
algumas sugestões:•Pesquisa em fontes como prefeitura, guias, IBGE e associações
de bairro para quantificação do mercado-alvo.•Pesquisa a guias especializados e
revistas sobre o setor. Trata-se de um instrumento fundamental para fazer uma análise
da concorrência, selecionando concorrentes por bairro, faixa de preço e
especialidade.•Visita aos concorrentes diretos, identificando os pontos fortes e fracos
dos estabelecimentos que trabalham no mesmo nicho.•Participação em seminários
especializados.

A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma oficina
de móveis de madeira de demolição. Dentre todos os aspectos importantes para a
escolha do ponto, deve-se considerar prioritariamente a densidade populacional, o
perfil dos consumidores locais, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a
visibilidade, a proximidade com fornecedores, a segurança e a limpeza do local. O
empreendedor deve decidir se abrirá loja para exposição e venda dos móveis, ou se a
produção será direcionada para lojistas que atuam nesse segmento. Se a decisão for
pela abertura de loja própria, é aconselhável que o local para instalação da empresa
esteja em rua de grande fluxo de pessoas, ou em shopping center, centro comercial,
proximidade de hospitais, estações de metrô, terminais rodoviários, escolas e/ou
faculdades e universidades, ou locais de grande concentração de escritórios e outros
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polos geradores de público como: supermercados, hipermercados, lojas de
eletroeletrônicos e de móveis em geral, agências bancárias, instituições de serviço
público municipal, estadual e federal.

Outro item fundamental a ser considerado é a localização em bairros habitados pela
população de classe média ou alta, considerando-se que o segmento a ser explorado é
a população de mais alta faixa de renda. Alguns detalhes devem ser observados na
escolha do imóvel: •O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à
localização, capacidade de instalação do negócio, possibilidade de expansão,
características da vizinhança e disponibilidade dos serviços de água, luz, esgoto,
telefone e internet;•O ponto é de fácil acesso, possui estacionamento para veículos,
local para carga e descarga de mercadorias e conta com serviços de transporte
coletivo nas redondezas;•O local está sujeito a inundações ou próximo a zonas de
risco;•O imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos municipais;•A
planta do imóvel está aprovada pela Prefeitura;•Houve alguma obra posterior,
aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva;•As atividades a serem
desenvolvidas no local respeitam a Lei de Zoneamento ou o Plano Diretor do
Município;•O pagamento do IPTU referente ao imóvel encontra-se em dia;•A legislação
local permite o licenciamento das placas de sinalização.

O contador pode se informar sobre a legislação tributária pertinente ao negócio. Mas,
no momento da escolha do prestador de serviço, deve-se dar preferência a
profissionais indicados por empresários com negócios semelhantes. Para legalizar a
empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as devidas inscrições. As
etapas do registro são:•Registro de empresa nos seguintes órgãos:oJunta
Comercial;oSecretaria da Receita Federal (CNPJ);oSecretaria Estadual da
Fazenda;oPrefeitura do Município para obter o alvará de
funcionamento;oEnquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará
obrigada ao recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal).oCadastramento
junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”.oCorpo de Bombeiros Militar.•Visita à prefeitura da cidade onde pretende
montar a sua empresa (quando for o caso) para fazer a consulta de local. •Obtenção
do alvará de licença sanitária – adequar às instalações de acordo com o Código
Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). Em âmbito federal a
fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estadual e municipal fica
a cargo das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (quando for o caso).•Preparar
e enviar o requerimento ao Chefe do DFA/SIV do seu Estado, solicitando a vistoria das
instalações e equipamentos.

As empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem
observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC). O CDC, publicado em 11 de setembro de 1990, regula a
relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca de equilibrar a relação
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comerciais em que estiver presente a relação de consumo, isto é, nos casos em que
uma pessoa (física ou jurídica) adquire produtos ou serviços como destinatário final.
Ou seja, é necessário que em uma negociação estejam presentes o fornecedor e o
consumidor, e que o produto ou serviço adquirido satisfaça as necessidades próprias
do consumidor, na condição de destinatário final.

Portanto, operações não caracterizadas como relação de consumo não está sob a
proteção do CDC, como ocorre, por exemplo, nas compras de mercadorias para serem
revendidas pela casa. Nestas operações, as mercadorias adquiridas se destinam à
revenda, e não ao consumo da empresa. Tais negociações se regulam pelo Código
Civil brasileiro e legislações comerciais específicas. Alguns itens regulados pelo CDC
são: forma adequada de oferta e exposição dos produtos destinados à venda,
fornecimento de orçamento prévio dos serviços a serem prestados, cláusulas
contratuais consideradas abusivas, responsabilidade dos defeitos ou vícios dos
produtos e serviços, os prazos mínimos de garantia, cautelas ao fazer cobranças de
dívidas. Em relação aos principais impostos e contribuições que devem ser recolhidos
pela empresa, vale uma consulta ao contador sobre da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa (disponível em http://www.leigeral.com.br), em vigor a partir de 01 de julho de
2007.

O espaço de uma oficina de móveis de madeira de demolição necessita de espaço
suficiente para depositar as madeiras, proceder ao tratamento necessário antes do
processo de fabricação, acomodar as atividades de industrialização e ainda, um
depósito para os produtos acabados. A estrutura mínima da oficina, juntamente com a
loja para comercialização, ocupa um galpão com área estimada de 100 m2, e
flexibilidade para ampliação conforme o desenvolvimento do negócio. Para um negócio
de pequeno porte é suficiente um espaço que acomode a área de atendimento e
vendas; um pequeno escritório; uma oficina para restauração e confecção das peças
solicitadas sob encomendas; uma área para guardar o estoque e um compartimento
para as ferramentas e os insumos que serão utilizados.

A etapa de corte e modelagem da madeira geralmente é terceirizada junto a oficinas
que se encarregam dessas atividades, enquanto que a equipe da empresa é
direcionada para as atividades de montagem, acabamento final e controle da
qualidade.

É aconselhável dispor de estacionamento. Se não houver disponibilidade permanente
de vagas públicas nas proximidades pode ser realizado convênio com estacionamento
próximo.

5. Estrutura
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 Pessoal  /   Equipam
entosA quantidade de profissionais está relacionada ao porte do negócio. Para iniciar um

empreendimento de móveis de madeira de demolição de pequeno porte, o
empreendedor deverá contratar uma equipe formada por três atendentes e dois
marceneiros. A atividade de caixa pode ser realizada pelo próprio empreendedor ou
por um dos atendentes. Um designer pode ser contratado, caso o empreendedor não
possua as competências necessárias para a atividade.

Para contratar colaboradores o empresário deverá considerar a experiência, as
habilidades de relacionamento e o conhecimento dos diversos materiais utilizados na
confecção do mobiliário, pois a qualificação é vital para uma empresa de móveis de
madeira de demolição. O atendimento personalizado e qualificado é um item que
merece a maior atenção do empresário. Construir relacionamentos de longo prazo e
conhecer profundamente as expectativas e preferências dos clientes é fundamental
para a sobrevivência dessa atividade.

Normalmente, a oficina funciona em horário comercial das 8 às 18 h. Dependendo do
movimento e da época do ano, pode ser necessária a ampliação do horário de
funcionamento, exigindo a contratação temporária de mais marceneiros. Esta
expansão do negócio precisa ser planejada conforme o aumento do faturamento. A
qualificação de 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. O treinamento dos colaboradores
deve desenvolver as seguintes competências: •Capacidade de percepção para
entender e atender as expectativas dos clientes;•Agilidade e presteza no
atendimento;•Capacidade de apresentar e vender os serviços da oficina;•Motivação
para crescer juntamente com o negócio.

Deve-se estar atento para a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores
nessa área, utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações
trabalhistas, evitando, assim, conseqüências desagradáveis. O empreendedor pode
participar de seminários, congressos e cursos direcionados ao seu ramo de negócio,
para manter-se atualizado e sintonizado com as tendências do setor. O SEBRAE da
localidade poderá ser consultado para aprofundar as orientações sobre o perfil do
pessoal e treinamentos adequados. O Sebrae da localidade poderá ser consultado
para aprofundar as orientações sobre o perfil do pessoal e o treinamento adequado.

6. Pessoal

São necessários os seguintes móveis e equipamentos:

Mobiliário para a área administrativa:•microcomputador completo•impressora•emissor

7. Equipamentos
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de cupom fiscal•telefone•fax•mesas•cadeiras

Equipamentos para a oficina:•ferramentas: serras tico-tico, serra elétrica, lixadeira,
furadeira•elétrica, grampeadores para madeira, martelos, esquadros,•espátulas e
plainas•bancadas •máquina de costura semi-industrial•serra fixa de
mesa•compressor•lixadeira

Também é importante contar com um software que possibilite a integração das
diversas áreas da empresa, se possível um ERP amigável e que venha possibilitar a
gestão integrada da oficina.

Ao fazer o layout da oficina, o empreendedor deve levar em consideração a
ambientação, decoração, circulação, ventilação e iluminação. Na área externa, deve-se
atentar para a fachada, letreiros, entradas, saídas e estacionamento.

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 freqüência 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.A matéria-prima utilizada em
uma empresa de móveis de madeira de demolição são os diversos materiais utilizados
na confecção das peças que serão comercializadas, como: madeira de demolição,
pregos, cola, tecidos, grampos, parafusos, espuma, correias e etc.

8. Matéria Prima/Mercadoria
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Os processos produtivos de uma empresa de móveis de madeira de demolição são
divididos em:

Compra e desenvolvimento de novas peças – a busca de fornecedores qualificados é
fundamental para a qualidade do produto final, já existem no mercado processos de
certificação, em que a madeira recebe um determinado selo de qualidade. O desenho
das novas peças é realizado pelo designer e encaminhado para a oficina para a
construção dos móveis, a partir da madeira adquirida em casas antigas e igrejas. O
processo de recuperação da madeira é lento e deve ser realizado com bastante
cuidado. O acabamento deve ser feito com extratos naturais e não com corantes
industrializados que escondam a cor original da madeira. Atendimento ao cliente – é o
primeiro contato com o cliente, geralmente se dá na visita à empresa, na visita em
domicílio, ou por telefone e/ou e-mail. Para o sucesso do negócio é importante que a
equipe de atendimento e vendas receba treinamento especial, com o objetivo de
facilitar a identificação das necessidades e expectativas do cliente, oferecendo
produtos adequados ao perfil de cada um.

Entrega e Pós-venda – Após a venda das peças é importante possuir um sistema de
logística bem estruturada, desenvolvendo mapeamento das rotas de entrega, para
fazer com que o produto adquirido possa estar de posse do cliente da forma mais
rápida e com o menor custo. É importante estabelecer contato permanente com o
cliente com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento, e criar espaços para
novas vendas. Serviços Administrativos – Pequeno espaço destinado às atividades de
compra e relacionamento com fornecedores, controle de estoques, controle de contas
a pagar, atividades de recursos humanos, controle financeiro e de contas bancárias,
acompanhamento do desempenho do negócio e outras que o empreendedor julgar
necessárias para o bom andamento do empreendimento.

Armazenagem do Estoque – É o local onde ficam armazenados os estoques de
insumos, matéria prima e peças prontas para entrega e/ou venda.

9. Organização do Processo Produtivo

O nível de automação é relativamente baixo, já que a área produtiva envolve
processos artesanais. É necessário, porém não é obrigatória, a automação no
processo de vendas, controle de estoques e administrativo financeiro. Assim, entende-
se que inicialmente com um ou dois microcomputadores será possível viabilizar uma
gestão automatizada. Há no mercado uma boa oferta de sistemas para gerenciamento
de pequenos negócios. Para uma produtividade adequada, devem ser adquiridos
sistemas que integrem as compras, a produção, as vendas, os recursos humanos e o
financeiro.

10. Automação
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Os softwares possibilitam o controle dos estoques, cadastro de clientes, serviço de
mala-direta para clientes e potenciais clientes, controle de estoque de produtos,
cadastro de móveis e equipamentos, controle de contas a pagar e a receber,
fornecedores, folha de pagamento, fluxo de caixa, fechamento de caixa etc.

Deve-se procurar softwares livres, ou de custo acessível e compatível com uma
microempresa.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, verificando ainda se o aplicativo possui funcionalidades,
tais como:•Controle de mercadorias;•Controle de taxa de serviço;•Controle dos dados
sobre faturamento/vendas, gestão de caixa e bancos (conta corrente);•Emissão de
pedidos;•Lista de espera;•Organização de compras e contas a pagar;•Relatórios e
gráficos gerenciais para análise real do faturamento da oficina.

O principal canal de distribuição é a própria oficina, onde o trabalho é executado. O
empreendedor pode ampliar os canais de distribuição por meio de representantes
comerciais, lojas de artesanato, venda pela internet ou por telefone. Parcerias podem
ser desenvolvidas, de forma a compartilhar transporte e possibilitar vendas em outras
regiões.

11. Canais de Distribuição

O investimento varia muito de acordo com o porte do empreendimento. Uma oficina de
móveis de madeira de demolição, com espaço disponível para montagem da oficina e
da loja, estabelecida em uma área de 100 m², exige um investimento inicial estimado
em R$ 55 mil, a ser alocado majoritariamente nos seguintes itens: •Reforma do local:
R$ 15.000,00;•Mobiliário para a área administrativa: R$ 8.000,00;•Equipamentos:R$
13.000,00;•Estoque inicial R$ 4.000,00•Capital de giro: R$ 15.000,00.

Para uma informação mais apurada sobre o investimento inicial, sugere-se que o
empreendedor utilize o modelo de plano de negócio disponível no SEBRAE.

12. Investimentos
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apital de G

iro  /   C
ustosCapital 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
caixa.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).Quanto maior o prazo concedido aos
clientes 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.Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra,
aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada
ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos
fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem e os prazos
concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa.
Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário
para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto,
retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter
problemas com seus pagamentos futuros.Um fluxo de caixa, com previsão de saldos
futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente da
necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e nos prazos
praticados no mercado poderão ser geridas com precisão. A necessidade de capital de
giro corresponde a 10% do volume total de investimento para a operação de uma
oficina de móveis de madeira de demolição. O empreendedor não necessita ter muito
dinheiro em caixa, apenas o necessário para pequenas compras eventuais.

13. Capital de Giro

Custos são todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-
prima e insumos consumidos no processo de produção.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio, indica que o
empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como
ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o

14. Custos
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controle de todas as despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de
ganhar no resultado final do negócio.

Os custos mensais de uma oficina de móveis de madeira de demolição, com
faturamento médio de R$ 10.000,00, devem ser estimados considerando os itens
abaixo:•Salários, comissões e encargos: R$ 5.000,00;•Tributos, impostos,
contribuições e taxas: R$ 1.500,00;•Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$
600,00;•Água, luz, telefone e acesso a internet: R$ 200,00;•Produtos para higiene e
limpeza da empresa e funcionários: R$ 100,00;•Assessoria contábil: R$
400,00;•Propaganda e publicidade da empresa: R$ 100,00;•Aquisição de matéria-prima
e insumos: R$ 300,00;•Despesas com vendas: R$ 200,00;•Despesas com
armazenamento e transporte: R$ 100,00.

Seguem 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 significa oferecer produtos e serviços complementares ao produto
principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta
possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo
mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu
nível de satisfação com o produto ou serviço prestado.

A diversificação se dá pela oferta de produtos diferenciados como peças sob medida,
baseadas em projetos de arquitetos e ideias dos clientes, com a escolha do modelo,
cor, gravura e técnica de pintura. Transformar os defeitos da madeira antiga em
diferencial é uma das técnicas mais usadas nesse mercado.

O segredo desse tipo de negócio está na qualidade do produto final e no atendimento
personalizado. Uma das vantagens da madeira de demolição é a sua variação de
acabamento. Ela pode ser clareada, esbranquiçada, escurecida, ebanizada, natural,
lisa, mais ou menos rústica, de acordo com o gosto e a preferência do cliente.
Desenvolver um design criativo e sintonizado com as tendências do momento é item
de grande importância para a fidelização de clientes. É importante pesquisar junto aos
concorrentes para conhecer os serviços que estão sendo adicionados e desenvolver
opções específicas com o objetivo de proporcionar ao cliente um produto diferenciado.
Além disso, conversar com os clientes atuais para identificar suas expectativas é
fundamental para o desenvolvimento de novos serviços ou produtos personalizados, o
que amplia as possibilidades de fidelizar os atuais clientes, além de cativar novos.

O empreendedor deve manter-se sempre atualizado com as novas tendências, novas
técnicas e novas peças, através da leitura de colunas de jornais e revistas

15. Diversificação/Agregação de Valor
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especializados, programas de televisão ou através da Internet.

Os meios para divulgação de empresa de móveis de demolição variam de acordo com
o porte e o público-alvo escolhido. Para um empreendimento de pequeno porte, pode
ser usada a distribuição de pequenos informativos junto aos clientes que procuram a
empresa. Outras alternativas são os anúncios em jornais de bairro, revistas locais e
propaganda em rádio.

A divulgação através de site na internet deve ser considerada, pois o acesso de
pessoas à rede cresce permanentemente e em larga escala.

É fundamental também identificar novos nichos de mercados, fazendo parcerias e
divulgação junto às empresas do ramo de construção civil.

Na medida do interesse e das possibilidades, poderão ser utilizados anúncios em
jornais de grande circulação, revistas e outdoor. Se for de interesse do empreendedor,
um profissional de marketing e comunicação poderá ser contratado para desenvolver
campanha específica.

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

16. Divulgação

O segmento de COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO, assim
entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 4785-
7/99 comoatividade decomércio de outros artigos usados, tais como: móveis ematerial
de demolição,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 R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 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 (http://www8.receita.f

17. Informações Fiscais e Tributárias
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azenda.gov.br/SimplesNacional/):

• 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);

• ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);

• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 4% a 11,61%, dependendo 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.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser tributado conforme a
tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm).
Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado

• 5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária do
empreendedor;

• R$ 1,00 mensais de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias;

II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de
um salário mínimo ou piso da categoria)

O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os seguintes
percentuais:

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 12

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
www.sebrae.com.br


 Eventos

• Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.

Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre
será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

A seguir, são indicados os principais eventos sobre o segmento:

CasacorExibição Brasileira de DecoraçãoAv. Brigadeiro Faria Lima, 1461 – cj 51CEP:
01451-904São Paulo – SPFone: (11) 3819-7955Website: http://www.casacor.com.br

Casa & Jardim ShowFeira de Decoração e Produtos para o LarRua Funchal, 538, 12º
andar, cj 124CEP: 04451-060São Paulo – SPFone: (11) 3845-
0828Website: http://www.casaejardimshow.com.brE-mail:
assessoria@luciafaria.com.br

CONADCongresso Nacional de Design de InterioresWebsite: http://www.abd.org.br

Feira de AntiguidadesPraça Marechal ÂncoraRio de Janeiro –
RJWebsite: http://www.rio.rj.gov.br /clf/feiras/antiga.htm

Fórum InternacionalConservação do Moderno ao ContemporâneoRua Marechal
Hermes, 999 – Centro CívicoCEP: 80530-230Curitiba – PRFone: (41) 3350-4400Fax:
(41) 3350-4414Website: http://www.museuoscarniemeyer.org.br

Feira de Móveis, decoração e componentes – Móvel BrasilPavilhão de Eventos
PromosulSão Bento do Sul-SCWebsite: www.movelbrasil.com.br

Feira de Móveis do Estado de São Paulo - MovinterMirassol, São Paulo-SPWebsite:
www.movinter.com.br/

Feira Nacional de Moveis para a Região Nordeste - MovexpoCentro de Convenções de
PernambucoOlinda-PEWebsite: www.movexpo.com.br

MercomóveisParque de Exposições Tancredo NevesChapecó-SCWebsite:

18. Eventos
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Top MóvelCentro de Convenções do Ceará Fortaleza-CEWebsite:
www.dinamicaeventos.com.br

A seguir, são indicadas as principais entidades de auxílio ao empreendedor:

AbimovelAssociação Brasileira das Indústrias do MobiliárioAv. Brigadeiro Faria Lima,
1234, 15º. Andar, conj 151São Paulo-SPCEP 01451-913Fone: (11) 3817-8711Website:
www.abimovel.com.br

ABDAssociação Brasileira de Designers de InterioresAl. Casa Branca, 652, cj. 71/72,
São Paulo – SPCEP 01408-000Tel.: (11) 3064-6990Website: http://www.abd.org.brE-
mail: falecom@abd.org.br

ABRACORAssociação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens
CulturaisCaixa Postal 6557CEP: 20030-970Rio de Janeiro – RJFone: (21) 22262-2591

IphanInstituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalSBN Quadra 2, Ed. Central
Brasília – 6º andarCEP: 70040-904Fone: (61) 3326-7111Fax: (61) 3414-
6275Website: http://portal.iphan.gov.brE-mail: gab@iphan.gov.br

Receita FederalBrasília - DFWebsite: http://www.receita.fazenda.gov.br

SNDCSistema Nacional de Defesa do
ConsumidorWebsite: http://www.mj.gov.br/dpdc/sndc.htm

UnescoSAUS Qd 5 bl HJ lote 6 9º andarCEP: 70070-912Brasília –
DFWebsite: http://www.unesco.orgE-mail: brasilia@unesco.org

19. Entidades em Geral

As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado. As 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, 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. - NBR 12743 – Móveis Objetivo – Classifica mobiliário
nacional, para os fins da sua identificação. – é aplicável ao negócio de móveis de

20. Normas Técnicas
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madeira de demolição. - NBR 12666 – Móveis – Define alguns termos gerais
empregados na indústria moveleira – é aplicável ao negócio de móveis de madeira de
demolição. - NBR 14535 – Móveis de Madeira – Tratamento de superfícies –
Requisitos de proteção e acabamento – é aplicável ao negócio de móveis de madeira
de demolição.

Seguem alguns termos técnicos extraídos do glossário disponível
em http://www.sobre.com.pt.

ACABAMENTO: é a ultima camada de tinta, verniz ou cera aplicada em um trabalho,
ou seja, a finalização do trabalho.

ADESÃO: propriedade de uma tinta, ou qualquer matéria prima de se fixar á base onde
são aplicados.

AGUADA: uma camada de pintura feita com a tinta diluída, que matiza a pintura
anterior, sem mudar ou esconder sua cor.

AGUARRÁS: solvente geralmente utilizado na lavagem dos pincéis. Também pode ser
usada para diluir uma tinta na execução de determinadas técnicas.

AQUARELA: tinta á base de água, pronta para o uso. Também é o nome da técnica e
do trabalho desenvolvido com essa tinta.

BASE: demão que prepara a superfície a ser trabalhada. Geralmente se usa a base
para artesanato, pois foi especialmente formulada para essa finalidade.

BETUME DA JUDÉIA: líquido escuro e viscoso derivado do petróleo que é usado para
técnicas de envelhecimento da peça. Pode ser aplicado diluído, ou ser misturado á
cera. BISCUITS: são esculturas modeladas a partir de uma massa feita com amido de
milho, cola, vaselina líquida, etc. Com essa massa os artistas preparam adornos ou
esculturas de todo tipo.

CAMADA: cada demão de tinta, verniz, ou massa.

CARREGAR: colocar muita tinta no pincel.

CERAS: utilizadas para proteger a superfície pintada da madeira, quando não se quer
utilizar um verniz. Podem ser usadas as ceras caseiras, ceras para carros ou cera de
carnaúba, desde que sejam em pasta e incolor.

CÍRCULO CROMÁTICO: essencial conhecer as cores no que se refere ás misturas e
combinações. Sabendo utilizar o círculo cromático, o artista consegue que um trabalho

21. Glossário
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seja mais harmonizado nas cores, transmitindo suavidade, ou não; dependendo do
objetivo que se quer atingir no artesanato.

COBERTURA: capacidade de uma tinta em cobrir a camada anterior.

CORANTES: servem para dar cor á tintas e vernizes. Podem ser líquidos ou em pó.

CUSTOMIZAÇÃO: customizar é transformar, modificar, dar a nossa personalidade a
uma peça de roupa ou acessório. Em todos os seguimentos pelo mundo afora , estão
customizando suas criações, rebordando, rasgando, esgarçando, bordando e
reinventando.

DEMÃO: cada camada de tinta ou verniz.

DILUENTES: solventes líquidos usados para diluir tintas e vernizes.

DILUIÇÃO: tornar a tinta mais líquida, usando o diluente (produto) adequado á cada
tipo. Os rótulos trazem essa informação. Aguarrás ou essência de terebintina para
tintas á óleo. Thinner para tinta esmalte. Água para tintas acrílicas, aquarelas,
guaches, látex, tinta para tecido, etc.

ENVELHECIMENTO: técnicas que produzem efeitos de envelhecimento ou de muito
uso em um trabalho artesanal.

ENVERNIZAR: aplicar verniz.

ESCOVAS: de aço, para escovar a madeira obtendo assim pequenas fendas e relevos
na mesma. Escova dental, para "espirrar" a tinta e conseguir aspecto envelhecido em
um trabalho.

ESFUMADO: mistura duas cores diretamente na superfície do trabalho para produzir
um efeito esfumaçado.

ESPONJAS: podem ser vegetal ou aquelas de uso doméstico. Dependendo da textura
da esponja o efeito final é diferenciado, mais leve ou mais forte.

ESPÁTULAS: ferramentas em formatos de pás , em metal ou em plástico, que são
utilizadas para aplicar tintas ou massas.

ESSÊNCIA DE TEREBINTINA: solvente tradicional das tintas á óleo.

ESTÊNCIL: modelos feitos em acetato ou plástico com desenhos vazados e são
usados para aplicar tinta em uma peça artesanal.

E.V.A: Etil Vinil Acetato é aquela borracha não-tóxica que pode ser, aplicada em
diversas atividades artesanais. EVA é um material utilizado no meio educacional
enquanto ferramenta didática, e no meio artístico como suporte para peças decoradas.
É um material maleável, opaco, atóxico e que se apresenta em cores vibrantes. É um

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 16

www.sebrae.com.br


 G
lossário

material excelente para o trabalho decorativo e artesanal, pela facilidade da montagem
das peças. É um material barato e de fácil aquisição. Utilizado na confecção de porta-
retratos, sacolas, convites, painéis, "lembrancinhas", tapetes, marcadores de texto,
capas de cadernos, etc.

FALSO ACABAMENTO: nome dado às pinturas que imitam materiais presentes na
natureza mármores, madeira,etc.

GESSO ACRÍLICO: pasta usada para obtenção de relevo em peças de madeira,
também serve para produzir efeito de relevo em telas destinadas á pintura acrílica ou á
óleo.

GOUACHE: nome técnico dado ás aquarelas opacas.

JATEADO: peça de vidro ou metal que recebe jatos de areia e para se tornarem foscas
e porosas.

LIXAS: são usadas em madeira para tirar imperfeições e farpas. As mais comuns são
encontradas em folhas com numeração (ou grana) que indica o poder de abrasão. As
de menor numero são mais grossas e geralmente usadas para desgastar ou para
retirar camadas velhas de tinta. As de numero maior, são mais finas e indicadas para
confecção de pátinas ou acabamento final. Existem categorias diferenciadas quanto ao
uso: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para argamassa, lixa d'água (usada com
água, querosene ou outros solventes líquidos, que vão lavando as impurezas retiradas
pela lixa).

MASSAS PARA TEXTURA: massas próprias para execução de texturas em diferentes
superfícies, como madeira, cerâmica, telas, etc. (Massa de modelar, massa acrílica,
massa corrida, etc.)

MEDIUM ACRÍLICO: diluente utilizado para retardar a secagem da tinta acrílica.

MDF: Medium Density Fibreboard são fibras de madeira resinadas e prensadas em
formato de pranchas que apresentam densidade média usadas para confecção de
caixas, ou outro tipo de artesanato que necessite de madeira.

MONOCROMÁTICO: trabalho feito com vários tons degradês de uma cor.

MARCHETARIA: palavra oriunda do francês, marqueter, embutir. Arte de enfeitar as
superfícies planas de móveis, painéis, pisos, tetos, através da aplicação de madeiras
diversas, tais com principal suporte a madeira.

RISCO: desenho que será passado para a madeira, tecido, vidro, ou metal, para ser
pintado. Pode-se transferir com papel químico ou passando um lápis preto no verso do
papel vegetal ou do papel de seda.

PALETA: placa onde são colocadas as tintas
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PIGMENTO: como são chamados os ingredientes que dão cor ás tintas.

PIRÓGRAFO: ferramenta elétrica que possui um pequeno bastão ao qual são
acopladas pontas de metal que podem ser trocadas, possuindo diferentes formatos.
Essas pontas se aquecem e quando pressionadas á superfícies de madeira, queima a
madeira produzindo sulcos e desenhos.

PIROGRAVURA: arte de desenhar ou gravar com ferro incandescente os mais
diversos motivos, podendo exercer-se sobre um grande leque de materiais.Os mais
usados: madeira e couro.

PATCHWORK: trabalho manual feitos de pedaços de tecidos emendados. O
patchwork é a emenda dos retalhos costurados de forma a formar desenhos. Você
pode fazer colchas, mantas de sofá, painéis de parede, roupas e pequenas utilidades
para o lar.

POLICROMÁTICO: trabalho desenvolvido baseado em várias cores. A utilização de
cores diversas resultará em um trabalho vibrante e intenso. Para um projeto que
transmita paz e tranqüilidade, deve-se trabalhar com cores harmônicas e tons pastéis.

PREENCHIMENTO: preenchimento dos espaços no risco, com as cores indicadas.

PRIMEIRA VELADURA: primeira passada de tinta.

Produtos Auxiliares: vernizes, diluentes, médiuns, seladores, massas, pás, paletas,
riscos, papel vegetal, e qualquer tipo de produto dos quais se faz uso para auxiliar a
pintura.

QUEIMA: ato de levar uma peça ao forno para cozinhar (cerâmicas) ou para a fixação
da tinta.

QUILLING: dar formas em relevo ao papel, criando imagens como flores, animais e
paisagens, em cartões, capas de livros ou cadernos, etc.

ORIGAMI: arte milenar de origem japonesa, que tem como base a criação de formas
através da dobradura de papéis, sem o uso de cortes. A prática do Origami favorece a
concentração, destreza manual e paciência.

RESPINGADO: processo de espirrar uma tinta magra sobre uma superfície, com o
auxilio de uma escova velha de dentes ou outra ferramenta.

RECICLAGEM: processo que converte o lixo descartado em produto semelhante ao
inicial .Reciclar economiza energia, e poupa recursos naturais. Em meados da década
de 80, quando foi constatado que as fontes de petróleo e outras matérias-primas não
renováveis estavam e estão se esgotando começaram então a prestar mais atenção
na "reciclagem".

RISCO: motivo ou desenho.
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RISCAR: desenhar um motivo sobre uma superfície com o objetivo de pintá-lo.
SATURAÇÃO: propriedade de quão intensa pode ser uma cor.

SPONGING ON: acrescenta cor ao trabalho Ideal para camuflar pequenos defeitos e
imperfeições da superfície. A base é com tinta PVA, e depois vai manchando a
superfície com esponja e esmalte sintético diluído.

SPONGING OFF: retira a cor.Ao invés de esponja, usa-se estopa, para retirar o
excesso de cor.

SCRAPBOOKS: passatempo que se relaciona a colar recortes de jornal, artigos de
revistas, fotos, em álbuns decorados. É o antigo "diário" das jovens que gostavam de
escrever suas experiências do dia-a-dia.

SECANTE DE COBALTO: líquido que quando adicionado á tinta á óleo, possibilita que
a mesma seque mais rapidamente. A cor violeta desse acelerador não altera a cor da
tinta.

SOLVENTE: líquido para diluição e limpeza. Existem dois tipos de solventes, sendo
que um deles é inodoro (sem cheiro).

SOMBREAR: criar áreas de sombra em uma pintura ou desenho.

TÉCNICAS DE PINTURA: como são chamadas as várias formas de pinturas.

TERMOLINA LEITOSA: verniz acrílico de múltiplos usos. Como adesivo em trabalhos
de decoupagé, ou como impermeabilizante para tecidos (impermeabilizando e
possibilitando que se corte sem desfiar), ou usando como verniz sem brilho em
qualquer superfície.

TEXTURAS: são técnicas através das quais podem se obter relevos variados em
diversas superfícies (madeira, parede, cerâmica, gesso, etc.), utilizando-se massas
especiais, ou materiais diversos, como pás, linhas, etc.

THINNER: solvente utilizado para limpar pincéis e utensílios dos resíduos de tinta.

TINTA MAGRA: tinta mais aguada ou diluída em água.

TONS OU TONALIDADES: nuances de uma mesma cor.

TRANSFERIR O RISCO: transferir um determinado desenho para a superfície a ser
pintada. Pode-se fazer uso de papel químico (carbono), que pode ser comprado em
papelarias, ou se você estiver em casa pode usar o papel carbono usado em
computador.

VERNIZ: líquido que possui viscosidade e é aplicado para proteger uma superfície,
formando após a sua aplicação uma película transparente. Os vernizes podem ser em
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spray ou serem aplicados com pincel. Encontrado em fosco, acetinado, semi-brilho,
brilhante ou com alto brilho. Existem vernizes que possibilitam exposição da peça ao
sol e a escolha deve levar em conta o uso e o local onde a peça envernizada vai ficar.

As principais dicas do negócio são:

•Dimensionar o conjunto de serviços que serão agregados;•Avaliar o custo-benefício
desses serviços é vital para a sobrevivência do negócio, porque pode representar um
elevado custo sem geração do mesmo volume de receitas.•Investir na qualidade global
de atendimento ao cliente, ou seja: qualidade do serviço, ambiente agradável,
profissionais atenciosos, respeitosos e interessados pelo cliente, além de comodidades
adicionais como é o caso de estacionamento.•Procurar fidelizar a clientela com ações
de pós-venda, como: remessa de cartões de aniversário, comunicação de novos
serviços e novos produtos ofertados, contato telefônico lembrando eventos e
promoções.•A presença do proprietário em tempo integral é fundamental para o
sucesso do empreendimento.•O empreendedor deve estar sintonizado com a evolução
do setor, pois esse é um negócio que requer inovação e adaptação constantes, em
face das novas tendências que surgem dia-a-dia.

Outro importante fator de sucesso da oficina é o atendimento. Os funcionários
precisam prestar um serviço de qualidade para agradar um público-

alvo composto por pessoas exigentes.

O ambiente da oficina deve ser limpo e confortável. De preferência, o ponto comercial
deve estar localizado em uma região segura e próxima de centros comerciais de
decoração.

22. Dicas de Negócio

O empreendedor envolvido com atividades relacionadas à fabricação de móveis de
madeira de demolição precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na vanguarda
do setor. É aconselhável uma autoanálise para verificar qual a situação do futuro
empreendedor frente a esse conjunto de características e identificar oportunidades de
desenvolvimento.

A seguir, algumas características desejáveis ao empresário desse ramo.- Ter paixão
pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio.- Pesquisar e observar
permanentemente o mercado em que está instalado, promovendo ajustes e
adaptações no negócio.- Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças

23. Características Específicas do Empreendedor
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necessárias.- Acompanhar o desempenho dos concorrentes.- Saber administrar todas
as áreas internas da empresa.- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes
satisfeitos.- Ter visão clara de onde quer chegar.- Planejar e acompanhar o
desempenho da empresa.- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos.- Manter o
foco definido para a atividade empresarial.- Ter coragem para assumir riscos
calculados.- Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças.- Ter grande
capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para aproveitá-las.-
Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais da fábrica de móveis de madeira
de demolição.

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;•Liderança.
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