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RESUMO 

0 objetivo do projeto e desenvolver urn plano de neg6cios, que se torna 

importante a medida que se pode analisar, antes da abertura empresarial, a 

possibilidade de sucesso. Em particular, o trabalho descreve os aspectos 

indispensaveis de serem analisados para a abertura da empresa, prestadora 

de servic;os, "Gala Eventos e Cerimonial". Os aspectos administrativos, de 

marketing e financeiros, e ainda o estudo deste setor serao determinantes para 

a abertura e continuac;ao da empresa vigente. E a partir de urn planejamento 

adequado e da capacidade administrativa de urn gestor, que se tern a certeza 

do sucesso empresarial, que contribuira para o desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil. 

Palavras-chave: Plano de Neg6cios. Sucesso. Empreendedorismo. 



ABSTRACT 

The main concern of this project is to develop a plan of business, that become 

important when it can be analyzed, before to set up the business, the possibility 

of success. Particularly, the dissertation describes the essential aspects to be 

analyzed to set up the business, services provider, "Gala Events and 

Ceremony". The administrative, marketing and financial aspects and the study 

of this sector will be determinants for the opening and continuation of the 

current business. It's from a suitable plan and the administrative capacity of a 

manager, that you can be sure about the business success; it will contribute to 

the development of the entrepreneurship in Brazil. 

Key words: Business Plan. Success. Entrepreneurship. 
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INTRODUCAO 

0 conceito de plano de neg6cios traz a tona a preocupagao com o 

tempo, determinado para a garantia da analise da viabilidade, e com a 

avaliagao da demanda, para o desenvolvimento de urn servigo elaborado de 

acordo com o mercado. Sera aplicado urn estudo com a elaboragao de urn 

plano de neg6cios para auxiliar na averiguagao da viabilidade do projeto 

atraves de urn periodo de tres anos de abertura de uma empresa, cujo ramo de 

neg6cios e na area de servigos, especificamente na organizagao de eventos 

sociais, chamada "Gala Eventos e Cerimonial". 

Segundo Salim (2005), o planejamento deve ter urn intervalo de tempo 

para o qual ele e imaginado, e deve ser realizado em urn tempo definido. 

Sendo assim, o planejamento pode ser de curto ou Iongo prazo, o curto prazo e 

urn periodo de urn ano e o de Iongo prazo e a partir de dois a cinco anos. 

0 plano de neg6cios, realizado para a empresa em questao, sera de 

Iongo prazo, com tres anos de duragao, tempo suficiente para a averiguagao 

da viabilidade do projeto. 

Por saber da importancia do desenvolvimento de urn plano de 

neg6cios para uma nova empresa, e que o trabalho sera desenvolvido. 0 

mercado demanda uma nova empresa de servigos associada a organizagao de 

eventos sociais, por isso, a criagao de urn servigo inovador e adequado a essa 

necessidade. 0 plano de neg6cios sera de grande valia para a gestora da 

empresa, que utilizara dessa ferramenta para ter certeza da abertura e do 

futuro do empreendimento. Alem de auxiliar para urn atendimento focado nas 

necessidades do target e para a prestagao de urn servigo de excelencia. 

Assim sendo este trabalho foi dividido em 6 (seis) capitulos, a saber: 

Empreendimento; Descrigao dos Servigos; Analise Mercadol6gica; Analise da 

Viabilidade Tecnica; Estrutura Organizacional; Viabilidade Economico 

Financeira. 0 primeiro deles busca tratar do empreendimento em si, 

descrevendo os papeis do cerimonialista, os procedimentos para a constituigao 
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da empresa, a fonte de recursos utilizada, e ainda, fornecedores e as receitas 

brutas. 

0 segundo capitulo propoe descrever os servi9os atraves da 

caracteriza9ao desses servi9os, do pre9o praticado, da pra9a e da 

comunica9ao da empresa em urn primeiro momenta. E ainda trata sobre a 

segmenta9ao do mercado e classificayao dos eventos sociais. 

0 terceiro capitulo aborda a analise mercadol6gica focando os 

segmentos que serao trabalhados pela empresa, alem de citar o mercado 

consumidor para o servi90 de organiza9ao de festas, e ainda, estima o 

tamanho desse mercado, demonstrando a demanda com o objetivo de planejar 

a estrategia do neg6cio e seus diferenciais. 

No quarto capitulo e tratada a viabilidade tecnica do caso empresarial 

em questao, destacando-se como elemento principal o check list, o mais 

importante instrumento utilizado pela cerimonialista para a realiza9ao do 

trabalho. 

0 quinto capitulo propoe a estrutura9ao organizacional, rela9ao com 

os publicos da empresa, descri9ao dos cargos e salarios, organograma de 

poder. Destacara as etapas a serem seguidas para o trabalho na pratica. 

0 sexto e ultimo capitulo analisa a viabilidade economica e financeira 

do projeto atraves das demonstra96es dos graficos e tabelas que ajudam na 

visualiza9ao dos calculos e dos resultados demonstratives do projeto. E ainda 

descreve as considera96es finais do projeto com base no resultado da 

viabilidade para a abertura da empresa. 
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1. 0 EMPREENDIMENTO 

A empresa "Gala Eventos e Cerimonial" e uma empresa vinculada a 

atividades do setor terciario e entrara no mercado para prestar o servigo de 

organizagao e cerimonial de eventos e celebragoes sociais. 

A empresa e classificada pela subclasse 8230-0/01, de acordo com a 

prestagao de servigos de organizagao de feiras, congressos, exposigao e 

festas, segundo a Comissao Nacional de Classificagao (CONCLA). 

A empresa se fixara nesse mercado porque foi analisada uma 

demanda por esse servigo na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. 0 trabalho 

do cerimonialista ainda e aceito como trabalho informal, porem e atraves da 

criagao da empresa que se espera conseguir credibilidade e aumento de 

clientes. "Gala Eventos e Cerimonial" sera inaugurada no inicio de 2010, e se 

destaca por proporcionar a seus clientes a alta qualidade no atendimento, pois 

a empresa que organiza o evento precisa de urn profissional que alem de 

conhecer o mercado e as opgoes que ele oferece, precisa saber ouvir e 

respeitar os desejos do anfitriao do evento, pois planejara cada evento de 

acordo com o carater e personalidade de seu anfitriao, tornando o evento unico 

e personalizado. Alem disso, o diferencial da "Gala Eventos e Cerimonial" e 

proporcionar, atraves do conhecimento das empresas que oferecem servigos 

variados no mercado, a inteligencia de indicar os melhores e mais adequados 

fornecedores para cada evento especifico. 

1.1 CERIMONIALISTA 

Para Simao (2005), urn organizador ou cerimonialista de eventos tern 

fungoes multiplas que vao de preparar todos os detalhes do evento, passam 

por consultoria financeira e diretores e chegam ate a passar por psic61ogos, 

pois e urn periodo de stress e ao mesmo tempo alegria da realiza9ao de urn 
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sonho. Por isso, e importante ter empatia com o cliente, saber ouvir e mostrar 

soluc;oes objetivas para o evento, alem de ajuda-lo a decidir opc;oes de melhor 

local, bufes, boleiras, musicos, servic;o de fotografia e decorac;ao de ambientes, 

floricultura, inovac;ao e criatividade, enfim todos os servic;os necessaries para a 

realizac;ao da festa. 

No caso da "Gala Eventos e Cerimonial" a gestao sera conduzida por 

Ariane Greice Picinin, nascida na cidade de Sorriso, onde sera implementado o 

novo empreendimento. Moradora atual da cidade de Curitiba, Parana, onde 

esta concluindo seus estudos. Cursou Comunicac;ao Social no Centro 

Universitario Curitiba e esta concluindo o projeto de especializac;ao em Gestao 

Empresarial na Universidade Federal do Parana. Trabalhou com eventos 

sociais, na organizac;ao de festas infantis, quando percebeu seu talento para tal 

area. Cursou tecnico em Organizac;ao de Eventos Sociais, Publicos e 

Empresariais no SENAC (Servic;o Nacional de Aprendizagem Comercial) e 

administrara seu neg6cio com a ajuda de fornecedores, parceiros e de 

colaboradores, lembrando sempre do valor que esses tern com relac;ao a 

montagem de eventos de qualquer magnitude. 

Ter born sensa e a primeira de muitas qualidades que urn 

cerimonialista deve ter, alem disso, deve conhecer e compreender conceitos 

como Cerimonial, Protocolo e Etiqueta. 0 conhecimento destes conceitos e 

indispensavel para a realizac;ao de qualquer evento, pois eles facilitam o 

relacionamento entre todos, minimizando as gafes e disputas por status 

garantindo exito e brilho a toda cerimonia. 

0 Cerimonial e urn conjunto de regras ou formalidades que devem ser 

observadas nos eventos, essas regras sao flexfveis e dinamicas, elas podem 

ser alteradas de acordo com as situac;oes encontradas com relac;ao as 

caracterfsticas de cada anfitriao. Alem disso, o Cerimonial e urn ritual 

preestabelecido, onde sao indicados como as pessoas e ou personalidades 

devem se comportar no convfvio social e formal. 



16 

Protocolo sao registros e sequencia de atos publicos ou privados, ou 

ainda, tern procedimentos quanto as ordens de procedencia entre pessoas e 

lugares, o protocolo envolve regras mais rfgidas e consequentemente diffceis 

de serem quebradas. 0 Protocolo tern a fun9ao de designar o Iugar adequado 

de cada participante de urn evento, na estrutura polftica e administrativa, 

regulando os conflitos de precedencia e garantindo as posi96es oficiais. Muitas 

vezes, os eventos sociais baseiam-se no protocolo de eventos publicos para a 

montagem de mesas com rela9ao aos lugares apropriados a cada participante 

do evento social, por exemplo, ja que eventos sociais nao possuem urn sistema 

tao rfgido de regras como o protocolo de eventos publicos regido pelo decreto 

numero 70.274, de mar9o de 1972. 

Etiqueta Social e a arte de viver bern em sociedade, respeitando 

culturas e tradi96es. A Etiqueta esta voltada para os costumes e habitos de 

uma epoca e de cada parte ou comunidade no mundo, por isso ela e transit6ria 

e variavel. A etiqueta ou as normas de comportamento que estao corretas em 

urn Iugar podem ser totalmente inadmissfveis em outro. Por isso, a Etiqueta 

Social e variavel e deve ser observado neste contexto, o evento realizado e o 

seu publico, como tambem os habitos e conceitos de cortesia e educa9ao para 

cada evento. As regras de etiqueta sao democraticas e independem de 

condi9ao social. A Etiqueta Social indica quem, quando e como convidar, o que 

e como servir, onde e como dispor os convidados, como apresenta-los e etc. 

Essa arte ensina como receber socialmente. 

Alem de conhecer todos esses conceitos e suas aplica96es, o 

cerimonialista precisa ter entusiasmo e ser simpatico e ter desembara9o 

natural. E preciso que seja s6brio em suas palavras, delicado e energetico em 

suas atitudes, que esteja atento aos detalhes, a tudo e a todos, que tenha uma 

dic9ao clara, domine o vernaculo, e que planeje o evento com cautela e possa 

conduzir a execu9ao do evento com perfei9ao. A "Gala Eventos e Cerimonial" 

possui cerimonialista capacitada para a tarefa de organizar urn evento porque 

tern poder de negocia9ao com os fornecedores e parceiros, porque conhece 
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ritos protocolares, dispoe de tempo especffico para a organizagao e e 

imparcial, ou seja, trabalha para o cliente e para os convidados. 

1.2 MISSAO 

Para Salim, a missao da empresa e a fungao que a empresa exerce 

perante o mercado de servigos e ou produtos. A missao deve ser desafiadora, 

mas atingivel segundo seu plano de neg6cios. 

A missao da "Gala Eventos e Cerimonial" e prestar o servigo de 

organizagao de eventos e cerimonial com qualidade na organizagao e 

criatividade no planejamento, comparados com um evento de Gala. 

1.3VISAO 

Salim (2005) conceitua visao dizendo que visao energiza a empresa, e 

a inspiragao, e para onde a empresa vai, ou seja, e 0 passaporte para 0 futuro. 

Portanto, a visao da "Gala Eventos e Cerimonial" e ser uma empresa 

reconhecida pelos seus bons servigos prestados, tendo assim o respeito dos 

clientes, parceiros, funcionarios e da comunidade. 

1.4 CONSTITUI<;AO DA EMPRESA 

A legalizagao da empresa tern base na Junta Comercial do Estado do 

Mato Grosso (JUCEMAT) para o registro da empresa, no Cadastro Nacional de 

Pessoas Juridicas (CNPJ), e tambem a inscrigao estadual. 
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A empresa sera descrita como firma individual, segundo Lucke (2007), 

a forma mais simples e comum de entidade e descrita como firma individual. 

Caracteriza-se por possuir somente urn dono, por isso, para fins de 

responsabilidades fiscais e legais a empresa e o dono sao uma mesma coisa. 

A maior vantagem da firma individual e seu baixo custo, alem de o dono 

possuir o controle completo das decisoes de neg6cio. 

1.4.1 Documentos necessaries para Registro da Empresa na Junta 

Comercial do Mato Grosso (JUCEMAT) 

•!• Uma via-Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do (a) titular. 

•!• Minimas tres vias - Requerimento de Empresario com assinatura da 

firma pelo empresario e assinatura do empresario (reconhecer 

assinatura pelo menos uma via). 

•!• Uma via-C6pia autenticada da Carteira de ldentidade e CPF do titular 

responsavel. 

•!• C6pia de Certidao de casamento. 

•!• Taxa-Guia de Recolhimento/Jucemat (para individual e R$ 75,00). 

•!• Taxa - DARF. Cadastro Nacional. Empresas-c6digo: 6621-individual R$ 

2,05. 

1.4.2 Registro de enquadramento como microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) na JUCEMAT 
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A empresa sera classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

caracterizando-se por faturar mais de R$ 240.000 mil reais anualmente, 

podendo chegar a receita anual de R$ 2,4 milhoes. 

Enquadramento na JUCEMAT em constitui<;ao. Acompanhar o 

processo de abertura com os seguintes documentos: 

•!• Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do Administrador ou 

Titular da Empresa. 

•!• Requerimento Modele de firma individual, em tn§s vias, devidamente 

assinadas pelo titular responsavel, com firma reconhecida em cart6rio, 

pelo menos uma via do requerimento. 

•!• lsento de taxa. 

1.4.3 Cadastre municipal - lnscri<;ao Municipal 

Considerando a aprova<;ao do local pela Prefeitura, que e deferido 

atraves de requerimento de solicita<;ao de alvara e localiza<;ao: Municipio de 

Sorriso. 

•!• Requerimento Padrao de Solicita<;ao. 

•!• Apresentar C6pia do Contrato Social ou Requerimento de Firma 

Individual. 

•!• Certificado do Corpo de Bombeiro. 

•!• Uma c6pia documento de Laudo de Vistoria preenchida (padrao). 

•!• Uma c6pia documento de Termo de Compromisso preenchido (padrao). 

•!• C6pia do Contrato de aluguel. 

•!• E outros, a pedido do fiscal de vistoria, se achar necessaria. 
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1.4.4 Cadastro Estadual (lnscrigao Estadual) 

Considerando que, ja de posse do Alvara de Localizagao Municipal e ja 

de posse do Contrato Social e, ou Requerimento de Empresario (individual) 

registrado na JUCEMAT: 

•!• Apresentar Solicitagao Cadastral preenchida via internet pelo Contador 

credenciado junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), duas vias, com os 

seguintes documentos: 

•!• C6pia do Alvara de Localizagao do Municipio. 

•!• C6pia do Contrato Social ou Requerimento de Empresario devidamente 

registrado na JUCEMAT. 

•!• C6pia Contrato de Aluguel do estabelecimento. 

•!• Outros documentos serao exigidos se o fiscal de vistoria achar 

necessaria. 

1.4.5 Cadastro Federal (lnscrigao Federal- CNPJ) 

Hoje, a JUCEMAT disp6e de servigos integrados com a Receita 

Federal e Receita Estadual e outros, porem, o contador pode fazer opgao de 

cadastro na JUCEMAT aproveitando para fazer inscrigao na Receita Federal 

(CNPJ), e tambem inscrigao estadual. 

1.4.6 Quando utilizar o servigo integrado da JUCEMAT na constituigao 
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Deve anexar no processo de CONSTITUI<;AO da empresa um 

documento denominado: 

•:• Documento Basico Entrada (DBE), devidamente preenchida pelo 

contador, disponlvel em um programa especlfico de cadastre no CNPJ 

liberada pela Receita Federal, devidamente assinada pelo administrador 

responsavel, com assinatura reconhecida em cart6rio. 

1.4.7 Quando nao utilizar o servic;o integrado da JUCEMAT 

•:• Ap6s o Registro na JUCEMAT do Contrato Social, ou o Requerimento de 

Empresario (individual), o contador devera enviar uma c6pia autenticada 

acompanhada do documento basico de entrada (DBE) no Cadastre 

Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ), reconhecido assinatura em 

cart6rio, na Secretaria da Receita Federal mais proximo, de prefen3ncia 

na sua jurisdic;ao em Sinop, Mato Grosso. 

1.5 FONTE DE RECURSOS 

Os primeiros quatro meses de um neg6cio sao muito importantes para 

a continuac;ao do mesmo, par isso a Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" tera 

que investir inicialmente no neg6cio tendo uma margem do investimento, que 

mesmo sem neg6cios par quatro meses, possa se sustentar nesse perlodo, 

usufruindo de recursos pr6prios. 

Segundo Salim (2005), os custos fixos ou burning-rate, sao custos que 

independem do volume de venda de determinado produto, ou no caso da "Gala 

Eventos e Cerimonial", do volume de eventos organizados, despesas como 

salaries, aluguel, energia, agua e telefone representam esses custos que 

devem ser reduzidos ao maximo no inlcio do neg6cio. 
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E atraves do plano de implementac;ao do neg6cio que sera mostrada a 

estrategia de superar o periodo, esta estrategia envolve a receita prevista em 

urn ano de trabalho, e a evoluc;ao dessa receita, e ainda, em que ponto a 

empresa passa a ter a receita capaz de cobrir as despesas, representado pelo 

ponto de equilibria. 

1.6 RECEITA BRUTAANUAL 

A receita para o primeiro ano da empresa "Gala Eventos e Cerimonial", 

e igual ao prec;o unitario, vezes a quantidade vendida, calcula-se assim as 

receitas, para os servic;os Bronze, Silver e Gold (descritos nos pr6ximos 

capitulos): 

R= P.U. xQ. V 

Gold: R = R$ 3.000,00 x 60 = R = R$ 180.000,00 

Bronze: R = R$ 1.500,00 x 9 = R = R$ 13.500,00 

Silver R = R$ 50,00 x 6 = R = R$ 300,00 

Receita total = R$ 193.800,00 

Segundo ano: 

Gold: R =R$ 3.300,00 x 80 = R = R$ 264.000,00 

Bronze: R = R$ 1600,00 x 11 = R = R$ 17.600,00 

Silver. R = R$ 55,00 x 7 = R = R$ 385,00 

Receita Total = R$ 281.985,00 
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Terceiro ano: 

Gold: R =R$ 3.600,00 x 101 = R = R$ 363.600,00 

Bronze: R = R$ 1.800,00 x 14 = R = R$ 25.200,00 

Silver: R = R$ 80 x 11 = R = R$ 880,00 

Receita Total= R$ 389.680,00 

1.7 RECEITA BRUTAANUAL POR PARCERIA 

A receita gerada por parceria sera de 8% cobrado no servigo Gold, 

onde as parcerias serao indicadas e contratadas com intermedio da empresa. 

0 mercado pratica 10%, por isso esse sera mais urn diferencial da "Gala 

Eventos e Cerimonial" para ganhar market share. 

Segundo Simao (2005), a media gasta com fornecedores para a 

realizagao de eventos e assim definida: 

•!• Locagao do local 8% 

•!• Decoragao 15% 

•!• Alimentagao e Bebidas 30% 

•!• Trajes 10% 

•:• Musica 8% 

•!• Foto e Filme 12% 

•!• Papelaria 3% 
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•!• Lembran9as 3% 

•!• Cerimonia Religiosa e Civil (casamentos) 3% 

•!• Transporte e estacionamento 3% 

•!• Outros 5% 

•!• Cerimonialista 10% a 15% sabre os gastos. 

1.8 FORNECEDORES 

Segundo SEBRAE (2000), fornecedores sao conjuntos de pessoas ou 

organiza96es, que suprem a empresa de equipamentos, materia prima ou 

mercadorias ou outras materias para se funcionamento. 

E grande a gama de fornecedores para eventos sociais, em Sorriso o 

numero de fornecedores e proporcional ao tamanho da cidade. 

A Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" pretende adquirir produtos 

oriundos de fornecedores com alta qualidade, para que todo o evento 

planejado seja executado com sucesso. 



25 

2. DESCRICAO DOS SERVICOS 

2.1 ANALISE COMPARATIVA- MIX DE MARKETING 

Mix de marketing, segundo Kotler e Gary, pagina 31, e definido como 

urn grupo de variaveis controlaveis de marketing que a empresa utiliza para 

produzir a resposta que deseja no mercado-alvo; sao todas as ac;oes da 

empresa que tern a intenc;ao de influenciar a demanda de seu produto. Essas 

variaveis sao conhecidas por "quatro P's", sao eles: produto ou servic;o, prec;o, 

prac;a e promoc;ao. 

2.1.1 Servic;o 

Bronze: este servic;o e caracterizado por ser o servic;o mais basico da 

empresa, incluindo somente o servic;o de cerimonial no dia do evento. Usa-se o 

check list trans evento, o trabalho da cerimonialista sera supervisionar e 

gerenciar os servic;os prestados no dia do evento. Serao feitas tambem uma 

visita tecnica nos locais dos eventos tres dias antes da realizac;ao. Este servic;o 

inclui o servic;o da equipe do cerimonial. 

Silver: o servic;o silver e o servic;o de assessoria para organizac;ao de 

eventos sociais. Neste caso o servic;o e cobrado por hora, conselhos sabre os 

melhores fornecedores, prec;o de cada fornecedor, tipo de cardapio, tipo de 

traje, tipo de eventos e horarios, sabre a organizac;ao do cortejo, para 

casamentos, debut, por exemplo. Assessoria tambem para a organizac;ao de 

cardapios especfficos como churrasco, orientais, e ainda informac;oes sabre 

tabelas de prec;os de produtos nos supermercados da regiao, informac;oes 

sabre moda, prec;os e lugares. lndicac;ao de servic;os de garc;ons e chefes de 

cozinha, e outros profissionais que podem ajudar na hora da montagem e 
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organizac;ao de urn evento. 0 servic;o Silver e o grande diferencial da empresa 

para competir com os concorrentes no mercado e ainda conquistar clientes. 

Gold: e o servic;o completo, pre-evento, trans evento e p6s-evento. 

Que inclui o planejamento do evento, a assessoria, a visita e negociac;ao com 

fornecedores, supervisao de contratos com os fornecedores, a supervisao e 

orientac;ao no dia do evento, o servic;o de R.S. V.P.(Repondez S'il Vous Plart), 

supervisao de envio de cartoes de agradecimento ap6s o evento e produc;ao de 

relat6rios diversos ap6s o evento. Este servic;o inclui o trabalho da equipe do 

cerimonial, a responsavel pelo pagamento da equipe e a cerimonialista. Porem 

nao inclui alimentac;ao e bebida da equipe de cerimonial, sendo esta 

responsabilidade do cliente contratante. 

2.1.2 Prec;o 

Os prec;os serao baseados no prec;o de mercado e na qualidade dos 

servic;os prestados pela "Gala Eventos e Cerimonial". lnicialmente sera cobrado 

por servic;o: 

Bronze: Serao cobrados R$ 1.500,00 reais. lncluindo-se a equipe de 

cerimonial. 

Silver: para o servic;o de assessoria em eventos sociais, serao 

cobrados R$ 50,00 reais a hora. 

Gold: para o servic;o completo de planejamento e execuc;ao do evento, 

serao cobrados R$ 3.000,00 reais. Sendo que o valor pode ser parcelado, em 

ate doze vezes, com excec;ao de formatura que pode ser parcelado em ate 

vinte e quatro vezes, lembrando que o evento deve ser quitado uma semana 

antes de sua realizac;ao, podendo haver taxa de juros de 5% ao dia de atraso 

no pagamento. 
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2.1.3 Prac;a 

Para Salim (2005), A localizac;ao da empresa e relacionada com o 

produto ou servic;o e seu mercado-alvo. No caso da "Gala Eventos e 

Cerimonial" a localizac;ao da empresa levara em conta o publico alvo, por isso, 

a decorac;ao e a harmonia dos m6veis e do ambiente terao que estar de acordo 

com as expectativas deste publico. Sera feito urn estudo detalhado, da 

localizac;ao da empresa e do layout do escrit6rio, com o intuito de proporcionar 

conforto e objetividade no atendimento dos clientes. Como se trata de urn 

servic;o de organizac;ao de eventos sera interessante dispor de algumas 

curiosidades com relac;ao a cada evento (casamento, festas de quinze anos, e 

etc.), sendo estas, escritas e dispostas na recepc;ao ou mesmo na sala interior 

do escrit6rio. E ainda, ter sempre urn servic;o impecavel de recepc;ao, bebidas a 

serem servidas, e a boa aparencia e postura de uma secretaria, ou da propria 

Cerimonialista. 

A empresa "Gala Eventos e Cerimonial" sera localizada na cidade de 

Sorriso, Mato Grosso. A cidade esta localizada na regiao Medio Norte do Mato 

Grosso, no quilometro 742 da BR 163, Cuiaba- Santarem, com distancia de 

412 quilometros da capital, Cuiaba. 

Sao 55.134 mil habitantes (IBGE 2007), aproximadamente 50% sao 

sulistas e os demais provenientes de outros estados. Sorriso tern 24 anos de 

emancipac;ao, porem apesar de jovem e a maior produtora de graos do pais, 

destacando a agricultura como principal atividade economica. 

A empresa "Gala Eventos e Cerimonial" tera suas instalac;oes em urn 

escrit6rio alugado no centro da cidade. 0 ambiente sera agradavel o layout 

harmonioso e bern disposto, o que proporcionara alta qualidade no 

atendimento. 

Os valores estimados dos custos do escrit6rio serao calculados de 

acordo com urn im6vel de cinqOenta metros quadrados. Espac;o suficiente para 

o atendimento desse tipo de servic;o. 
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2.1.4 Promogao 

Para Rafael Sampaio, em Propaganda de A a Z, pagina 230, 

"Realizac;ao de qualquer ac;ao ou evento de comunicac;ao 

como objetivo de promover empresas ou produtos." 

"Pode ser uma ac;ao ou conjuntos de ac;oes amparadas em 

uma mensagem objetiva de comunicac;ao (como urn folheto, urn 

brinde, diversos tipos de material promocional etc.); ou urn evento de 

caracterfsticas promocionais menos evidentes, como o patrocfnio de 

uma pec;a de teatro ou urn campeonato de atletismo." 

Para Kotler e Gary em Principios de Marketing, pagina 31, promogao e 

definida como atividades que comunicam os atributos do produto e persuadem 

o publico-alva a adquiri-lo. Envolve itens como: propaganda, venda pessoal, 

promogao de vendas e relagoes publicas. 

A "Gala Eventos e Cerimonial" fara promog6es aos clientes, atraves de 

cada evento realizado, dos flyers e dos materiais desenvolvidos para a 

padronizagao da empresa, como cartao de visita e site. A empresa usara 

tambem a midia televisao para divulgar os servigos, atraves de urn programa 

semanal na Rede Bandeirantes de Televisao, a televisao local tern urn 

programa chamado Band Mais, que mostra os eventos sociais que acontecem 

na cidade, essa divulgagao e uma parceria que a "Gala Eventos e Cerimonial" 

tera com o programa, nao havendo custos envolvidos. Serao investidos 

inicialmente R$ 7.420,00 reais em comunicagao. 

2.2 CARACTERIZACAO DO SERVI<;O 
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0 Evento Social e urn acontecimento que visa a integra9a0 e 

socializa9ao entre as pessoas. Sao eventos festivos e descompromissados. E 

preciso ter rigor no planejamento, porem, esses eventos tern cerimonial mais 

flexfvel, que permite muita criatividade e inova9ao, acompanhando tendencias 

e valorizando sempre a descontra9ao e o lazer. 

Para Kotler (2003), o servi90 e urn tipo de produto intangfvel e pode 

ser descrito como atividades, beneffcios ou satisfa96es vendidas, mas que nao 

se tornam necessariamente na propriedade de algo 

Sendo assim, urn servi90 e algo intangfvel que uma parte oferece a 

outra parte sem o resultado da propriedade de algo. Nesse caso a consultoria 

sera em organiza9ao de eventos sociais. Levemos em considera9ao entao que 

todo o servi90 prestado, desde o atendimento por telefone ou pessoalmente, 

por uma secretaria ou pessoa responsavel, ate o desenvolvimento da 

organiza9ao do evento e sua realiza9ao, sera definitivo para a constru9ao da 

imagem da empresa "Gala Eventos e Cerimonial". Podem-se destacar pontos 

importantes como a Etica, a Etiqueta Profissional, o Marketing Pessoal e a 

Moda no Trabalho que agregarao valor ao servi9o de organiza9ao de eventos, 

com rela9ao a indica9ao do servi9o e constru9ao da imagem da Empresa. 

Etica: a etica pode ser definida como o modo de ser de uma pessoa, 

ela e indispensavel em todos os segmentos, porem no caso da Cerimonialista, 

a Etica e urn valor muito importante, e imprescindfvel. o profissional trabalhara 

diretamente com fornecedores e parceiros, e com os clientes. Por isso, o 

cerimonialista se depara muitas vezes com a vida pessoal dos seus clientes e 

pode descobrir muitas coisas que se compartilhadas com pessoas de carater 

duvidoso a situa9ao pode se tornar irreversfvel. Ter responsabilidade com as 

informa96es e algo essencial, e preciso ter etica com todas as pessoas 

envolvidas no processo e consigo mesmo. 

Etiqueta Profissional: a Etiqueta Profissional distingue-se das Etiquetas 

Domestica e Social, pois envolve trabalho, funcionarios, parceiros e clientes. 0 
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born comportamento no trabalho tambem e alga imprescindivel. Nao basta ser 

criativo e ter conhecimento intelectual sabre o seu segmento se o profissional 

nao tern born relacionamento interpessoal. E preciso ser urn profissional 

multifacetado que tern habilidades e savoir faire (do frances: saber fazer). Se 

preocupar com a Etiqueta Profissional e levar em consideragao o seu bern 

estar e o bern estar de todos que o cercam. Devem ser considerados: 

educagao, higiene, cabelos, acess6rios, vestuario, maquiagem, comportamento 

e etiqueta a mesa, postura e boa comunicagao. 

Marketing Pessoal: e a ferramenta que ajudara a fazer com que pontos 

como: boa comunicagao, etica, etiqueta profissional, atitudes e pensamentos 

trabalhem a seu favor no ambito profissional. As habilidades de lideranga, de 

auto-motivagao e motivagao das pessoas ao seu redor devem fazer parte do 

Marketing Pessoal. 0 Marketing Pessoal e uma ferramenta muito importante 

para a criagao de novas oportunidades. 

2.3 CLASSIFICA<;AO DE EVENTOS SOCIAlS 

Os eventos sociais sao classificados em: 

•!• lnformais ou Semiformais: sao eventos que acontecem no periodo da 

manha e no inicio da tarde. Este tipo de evento nao exige urn check Jist 

muito elaborado, pais sao menos complexes em sua organizagao. 

•!• Formais: sao eventos noturnos que podem perdurar ate o inicio do 

amanhecer. 0 Cerimonial e Protocol a sao rigorosos e o check list e rna is 

complexo. 

2.4 SEGMENTA<;AO DE MERCADO 
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Todos os servic;os prestados pela "Gala Eventos e Cerimonial" terao 

uma categoria, pais eles sao de diferentes segmentos de mercado. Os 

segmentos sao: Hist6ria de Amor, Religiosos, lnfantil, Jovens, Tradicionais, 

Aniversario Adulto, Chas, Datas Especfficas, Profissionais, Tematicos, 

lnusitados. 

2.4.1 Hist6ria de amor 

•!• Noivados 

•!• Casamentos 

•!• Sodas - anexo 2 contem todos os tipos de bodas. 

2.4.2 Religiosos 

•!• Batizados 

•!• Crisma 

•!• Bar-Mitzvah 

2.4.3 lnfantil 

•!• Aniversarios Convencionais 



•:• Aniversarios Tematicos (bufe) 

•:• Aniversarios na escola 

•:• Dia das crian<;as 

2.4.4 Jovens 

•:• Debut individual 

•:• Debut coletivo 

•:• Teen 18 anos 

•:• Teen 21 anos 

2.4.5 Tradicionais 

·:· R€weillon 

·:· Carnaval 

·:· Pascoa 

·:· Dia das Maes 

·:· Dia dos Namorados 

•!• Festa Junina 

•!• Natal 

2.4.6 Aniversario Adulto 

32 
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•!• Festa surpresa 

•!• Mulher Massa 

•!• Homem Sanduiche 

•!• Fondue 

•!• Queijos & Vinhos 

•!• Feijoada 

•!• Pizza (cada um monta a sua) 

•!• Tropical 

•!• A fantasia 

2.4.7 Chas 

•!• Be be 

•!• Pane Ia 

•!• Bar 

•!• Lingerie 

•!• Banheiro 

•!• Beleza 

•!• Hobby 

•!• Beneficente 

•!• Das cinco 
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•!• Casa nova 

2.4.8 Datas Especificas 

•!• Dia Mundial da Solidariedade (31/01) 

•!• Dia lnternacional da Mulher (08/3) 

•!• Dia da Empregada Domestica (27/4) 

•!• Dia Nacional da Mulher (30/4) 

•!• Dia do amigo (20n) 

•!• Dia da Amizade (20/7)- lnternacional 

•!• Dia lnternacional do ldoso (27/9) 

·:· Dia do Cerimonialista (29/1 0) 

•!• Anexo 1 - datas comemorativas 

2.4.9 Profissionais 

•!• Formaturas 

•!• Homenagens 

•!• Promoc;oes 

2.4.1 0 T ematicos 



•!• Decadas (anos 50- 60 - 70- 80) 

•!• Festa Popular (Brega) 

•!• Nac;oes (Cultural) 

•!• Estac;oes (Primavera, verao, outono, inverno) 

•!• ltaliana 

•!• Francesa 

•!• Alema 

•!• Japonesa 

2.4.11 lnusitados 

•!• lnaugurac;ao da casa nova 

•!• Aquisic;ao do 1° carro 

•!• Festa Gay (GLBT- Ex: GLS) 

•!• Recuperac;ao (Saude) 

•!• Retorno de viagem ou bota fora 

•!• Going away ou despedida 

•!• Sogra (28/4) 

•!• Sogro (1 0/3) 

·:· Vizinho (23/12) 

35 
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3. ANALISE MERCADOLOGICA 

Para Kotler e Gary em Principios de Marketing, pagina 33, analise 

mercadol6gica e analise da situagao completa da empresa. A empresa deve 

preocupar-se com seus mercados e ambientes de marketing para descobrir 

oportunidades atraentes e evitar ameagas ambientais, analisando suas forgas e 

fraquezas e as agoes de mercado atuais e potenciais, para determinar que 

oportunidades devam ser perseguidas. 

Segundo o SENAC (2000), o Estudo de Mercado possibilita a tomada 

de decisoes sabre novas empreendimentos, seja para a aquisigao, 

implantagao, expansao, modernizagao ou relocalizagao de uma empresa. 

3.1 SEGMENTOS DE MERCADO A FOCAR 

0 mercado mostra-se diferenciado com relagao a cada tipo de evento 

social, os principais eventos, ou ainda, os que sao frequentemente organizados 

par empresas especializadas em organizagao de eventos sociais sao: 

Casamento, Sodas, Debut, a Festa lnfantil, e a Formatura. Esses eventos sao 

eventos de maior importancia e frequemcia e ainda os que necessitam mais do 

protocolo e do cerimonial, par isso sao aprofundados os seus estudos de 

mercado, mostrados na sequencia. 

3.1.1 Casamento 

A celebragao do casamento virou urn grande neg6cio. Segundo Simao 

(2005), nos Estados Unidos movimenta R$ 32 bilhoes de d61ares par ana. 

Dados do IBGE mostram que sao realizados 750 mil casamentos ao ana, no 
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Brasil, urn a cada 42 segundos. Esse mercado movimenta R$ 7,5 bilhoes de 

reais, anualmente. Toda essa quantia circula entre os mais diversos 

fornecedores deste segmento. Por isso a importancia da contratac;ao de uma 

empresa de cerimonial que gerenciara os contratos feitos com cada fornecedor, 

alem de conhecer esse mercado, o cerimonialista consegue prec;os mais 

competitivos e faz com que os anfitri6es sintam-se convidados para sua propria 

testa. 

3.1.2 Bodas 

A palavra boda tern origem no latim votum que significa promessa. As 

bodas de prata, comemorados os 25 anos da uniao de urn casal, ou as bodas 

de ouro, comemorados os 50 anos da uniao de urn casal, sao celebrac;oes 

muito especiais que marcam a vida de uma familia. 

Nao existem dados oficiais com relac;ao ao numero de eventos, 

especificamente as bodas, realizados anualmente, mas segundo o Institute 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), no ano de 2007 foram realizados 

916.006 casamentos no Brasil, sendo que esse numero cresceu 2,9% em 

relac;ao ao ano de 2006, que somou urn total de 889.828 casamentos. Porem, o 

numero de div6rcios (diretos sem recurso e separac;oes somados), resultou em 

urn total de 231.329, ou seja, para cada quatro casamentos foram registradas 

uma dissoluc;ao. 0 aumento no numero de div6rcios e explicado pela 

desburocratizac;ao dos procedimentos de separac;ao e de div6rcio consensual, 

concedida pela criac;ao da Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007, que permite 

que os conjuges realizem a dissoluc;ao do casamento, atraves de escritura 

publica, que pode ser realizada em qualquer tabelionato do Brasil. Alem da 

mudanc;a de comportamento dos brasileiros com relac;ao ao casamento. 

Pode-se perceber, com esses dados que o numero de celebrac;oes 

das Bodas cai consideravelmente por causa do aumento do numero de 

div6rcios no Brasil, porem, e urn segmento de evento que tern a necessidade 
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de ser organizado e desenvolvido atraves de protocolo e cerimonial, tendo a 

mesma importancia de urn casamento, mesmo que segundo os dados, este 

nao seja urn evento de tanta freqOencia e demanda quanta os demais eventos 

sociais. 

3.1.3 Debut- Quinze Anos 

Para o mercado de festas de quinze anos ou Debut, nao existem 

estatisticas oficiais, sabe-se, porem que desde o ano de 2003, a realizagao de 

festas de quinze anos tern aumentado consideravelmente, com relagao aos 

anos 80 e 90. Estima-se que sejam negociados R$ 1 bilhao dos R$ 8 bilhoes 

movimentados pelo setor de eventos sociais anualmente. Sao cerca de 50 mil 

bailes de debutantes que acontecem no Brasil por ano no valor unitario de R$ 

15 a R$ 30 mil reais. 

3.1.4 Festa lnfantil 

0 mercado de festas infantis chegou a crescer 50% nos ultimos tres 

anos, principalmente pelo surgimento dos Buffets lnfantis, que sao lugares 

pr6prios para a comemoragao de aniversarios infantis, compostos basicamente 

por salao, sala de jogos, mini parque de diversoes e geralmente incluem no 

prego do aluguel do espago, alimentagao, bebida, decoragao, e diversao 

proporcionada por uma equipe para interagir com as criangas. 

Estima-se que o setor de Buffets lnfantis movimenta R$ 500 milhoes 

de rea is por a no no Brasil, sendo que o numero total de Buffets chega a 1.1 00 

formalizados. 0 publico alvo do setor e grande, composto por pessoas com 

menos de 14 anos, totaliza 55 milhoes, ou seja, 38% da populagao do pais. 
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Para a realiza9ao de uma festa infantil, dependendo do Buffet contratado, o 

pre9o pode variar de R$ 1.000,00 a R$ 6.000,00 reais. 

3.1.5 Formatura 

0 mercado de festas de formatura no Brasil esta em crescente 

expansao, ele e estimulado a cada ano pela abertura de novas faculdades no 

pais. Segundo o Ministerio da Educa9ao (MEC), o numero de estudantes 

matriculados em universidades passou de 1 ,6 milh6es em 1994 para 4,6 

milh6es em 2006, com base na ultima pesquisa do Censo da Educa9ao 

Superior. A maioria dos jovens que estao terminando a faculdade escolhe se 

formar estima-se que 80% comemoram esse momenta com cola9ao de grau e 

festa de formatura. Estima-se que o valor investido nessa celebra9ao pode 

variar de R$ 1.500,00 ate R$ 8.000,00 por formando, dependendo do curso em 

realiza9ao, da faculdade e da propria turma de formandos. 

3.2 MERCADO CONSUMIDOR 

Segundo o SEBRAE (2000), mercado consumidor e o conjunto de 

pessoas ou organiza96es que, para satisfazerem suas necessidades, procuram 

bens ou servi9os que uma empresa vende. 

Segundo Kotler e Gary em Principios de Marketing, paginas 96, 97 e 

98, quando se refere a comportamento de compra do consumidor, fala-se do 

consumidor final, de pessoas e familias que adquirem, para seu consumo 

pessoal, os bens e servi9os do mercado. 0 consumidor e movido por estimulos 

de marketing, que sao: produto, pre9o, pra9a e promoyao, ou por outros 

estimulos externos como fatores sociais e culturais, por exemplo. 
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Cultura e Social: Esses estfmulos culturais e sociais sao mais faceis de 

serem reconhecidos quando se vive em uma cidade de porte menor, nesse 

contexto onde todas as pessoas se conhecem de maneira geral e estao 

inseridas em grupos ou sub culturas distintas com relagao aos valores 

compartilhados. Por isso, pode-se concluir que Sorriso possui grupos de facil 

identificagao, ao mesmo tempo em que em geral esses grupos sao movidos, 

muitas vezes, por modismos, eles tern uma forte influencia da cultura do sui do 

Brasil, e tern forte sentimento de tradicionalismo com relagao as raizes 

culturais. E ainda, por ser uma cidade de economia predominantemente 

agricola, existem grupos que tern caracteristica de agirem com simplicidade 

independentemente de status social. Em geral sao pessoas muito acolhedoras 

e simpaticas. 

Pessoal e Psicol6gico: A decisao pessoal ira ser influenciada de 

acordo com cada evento a ser realizado, por que cada urn tern urn perfil do 

consumidor que expressa caracteristicas como idade e estagio de vida, 

ocupagao, situagao economica, personalidade, autoconceito e estilo de vida. 

0 mercado consumidor demanda o servigo de organizagao de 

eventos, pois, a cidade tern potencial consumidor. Segundo dados do Institute 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Sorriso esta entre os vinte 

municipios da regiao Norte de Mato Grosso, que apresenta o maior indice de 

renda per capita, sendo que o valor medio e de R$ 461,37 reais, apresentando 

tambem baixo indice de pobreza, 11 ,4% apenas. 

3.3 PUBLICO ALVO 

Para Rafael Sampaio, Propaganda de A a Z (pagina 354), publico-alvo 

e: 
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"Traduc;ao de target, alva, em ingles. Grupo (segmento) de 

consumidores ou prospects aos quais e dirigida, prioritariamente, uma 

pec;a ou campanha de propaganda, bem como quaisquer outras 

ac;oes de comunicac;ao ou marketing". 

Para Kotler e Gary em Principios de Marketing (pagina. 319, 320), o 

publico-alva, 

Pode constituir-se de possfveis compradores ou usuaries 

atuais, os que decidem a compra ou os que influenciam. Pode ser 

composto de indivfduos, grupos, publicos, particulares, ou do publico 

em geral. 0 publico-alva afetara fortemente as decisoes do 

comunicador sabre o que sera dito, como sera dito, quando sera dito, 

onde sera dito e quem ira dize-lo. 

0 publico alvo da Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" e dividido em 

grupos conforme as categorias de eventos. Como os principais eventos sao 

Casamentos, Festas de Aniversarios lnfantis, Debut e Formaturas, o publico 

alvo de cada urn desses eventos pode ser assim demonstrado como: 

Casamentos: mulheres entre 24 e 27 anos e homens entre 27 e 29 

anos, que queiram celebrar o amor que sentem urn pelo outro. 

Festas de Aniversarios lnfantis: Pais e maes com idade entre 25 e 33 

anos que acham importante comemorar o primeiro aniversario do filho ou filha. 

Debut: jovens garotas que completam 15 anos, sonhadoras e amigas 

das suas amigas, querem se sentir o centro das atenc;oes por uma noite. 

Muitas vezes a mae da menina esta realizando seu proprio sonho, ela tern 

idade entre 30 e 50 anos. 

Formaturas: Jovens graduandos entre 22 e 26 anos, eles tern muitas 

expectativas em relac;ao ao mercado de trabalho, cheios de sonhos e 
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comec;ando a vida profissional, querem comemorar uma conquista deles e 

muitas vezes de pais ou responsaveis. 

3.4 PUBLICOS DA EMPRESA (STAKEHOLDERS) 

Os stakeholders sao pessoas ligadas a empresa, tais como 

funcionarios, fornecedores e distribuidores, que estao diretamente relacionadas 

ao canal que envolve a empresa. 

Segundo Kotler em Administrac;ao de Marketing (pag. 73), o resultado 

dos investimentos em estudos e pesquisas sobre os stakeholders resultam em 

alta qualidade dos produtos e o desenvolvimento dos servic;os, o que gera 

maior satisfac;ao dos consumidores, levando a novas compras que 

proporcionam maior satisfac;ao dos acionistas. Esse ciclo permite construir urn 

ambiente ainda mais favoravel aos funcionarios, propiciando urn 

relacionamento dinamico com os grupos de stakeholders. 

Os principais funcionarios "Gala Eventos e Cerimonial" serao os 

contratados para formarem a equipe de cerimonial, que trabalharao no dia da 

realizac;ao do evento. Sao eles, 4 recepcionistas, 1 mestres de cerimonia, alem 

de 3 manobristas para estacionamento e 6 seguranc;as. Estes profissionais 

serao treinados e prestarao servic;o de excelemcia nos eventos em que 

trabalharem. Eles sao muito importantes e a qualidade dos servic;os que 

prestarao gerara a satisfac;ao de toda a comunidade que envolve os 

stakeholders. 

Os stakeholders podem ser assim representados: 
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3.5TAMANHO DO MERCADO: PREVISAO DE DIMENSOES 

Para Kotler e Gary em Principios de Marketing, pagina 33, analise 

mercadol6gica e analise da situagao completa da empresa. A empresa deve 

preocupar-se com seus mercados e ambientes de marketing para descobrir 

oportunidades atraentes e evitar amea<;as ambientais, analisando suas for<;as e 

fraquezas e as agoes de mercado atuais e potenciais, para determinar que 

oportunidades devem ser perseguidas. 

0 mercado de eventos em Sorriso cresce a proporgao do 

desenvolvimento da cidade. Existem todos os servigos disponiveis para a 
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realiza9ao de urn evento social, o que facilita o trabalho de urn cerimonialista 

que tern variadas op96es de servi9os para oferecer a seus clientes. 

Com rela9ao ao segmento de organiza9ao de eventos sociais em 

Sorriso, estima-se que o mercado movimenta cerca de R$ 735.500,00 

anualmente, envolvendo principalmente organiza9ao de casamentos que 

representa mais de 52°/o da demanda por organiza9ao. A demanda por 

organiza9ao de Debut representa 16°/o do total de eventos organizados, 

aniversarios infantis representam 14°/o, formaturas representam 9o/o outros 

eventos em geral somam 9°/o. 

3.5.1 Market Share- Primeiro Ano 

A Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" tern a meta de alcan9ar no 

primeiro ano de abertura da empresa 33o/o do market share. Para isso, 

apresentara, estrategicamente, diferenciais competitivos a medida que a 

empresa ja estiver instalada e conhecer, na pratica, como pode inovar, com 

rela9ao aos concorrentes. 

Marketshare ... Primeiro ano 

35% 

Excelenc.ia Eventos e 
Cerimonial 

32% 

Reake Eventos e 
Cerimon1ail 

33% 

Gaf,a Eventos e 
Cedmonial 
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A "Gala Eventos e Cerimonial" ja traz, no primeiro ano, urn servic;o 

diferenciado que e o servic;o de assessoria para eventos, representado pelo 

servic;o Silver que ainda nao existente no mercado de eventos em Sorriso, e 

ainda produzira materiais de comunicac;ao como flyer que e urn diferencial 

competitive nesse mercado tambem, alem de aplicar 8% sobre o servic;o dos 

fornecedores, quando os concorrentes aplicam de 1 0% a 15% e ainda, cobrar 

urn valor abaixo do mercado, apesar da estrategia ser de diferenciac;ao, para 

ganhar o mercado nos primeiros meses tambem usara estrategia de prec;o, 

assim garantira urn market share elevado ja para o primeiro ano, praticara urn 

prec;o 14% abaixo do prec;o de mercado. Essas estrategias justificam o 

crescimento rapido da empresa, e a meta de alcance do marke share de 33%. 

Conhecendo o prec;o do mercado, da qualidade dos servic;os e da 

quantidade de servic;os prestadas por ano, em Sorriso, pode-se calcular a 

receita estimada, da empresa e dos concorrentes, para o ano de abertura da 

"Gala Eventos e Cerimonial": 

3.6 A OPORTUNIDADE- DEMANDA 

A oportunidade de abertura de urn neg6cio se da atraves da 

identificac;ao das necessidades dos consumidores e tambem atraves da 

identificac;ao de deficiencia no mercado (PALETTA, 2001). Ficar atento as 

tendencias, ao crescimento da cidade, ao ciclo de neg6cios e setores da 

economia em crescimento, aos modismos, e as mudanc;as que acontecem pelo 

mundo, sao fatores que ajudam a identificar uma oportunidade. 

A oferta de servic;os de organizac;ao de eventos e cerimonial em 

Sorriso e muito recente, em 2007 surgiu a primeira empresa organizadora de 

eventos, Realce Eventos. Percebendo uma oportunidade de mercado outra 

empresa foi aberta, por duas s6cias. Hoje ainda essas profissionais ainda nao 

estao especializadas apesar de serem graduadas em outras areas. Por isso, a 

necessidade de se desenvolver em Sorriso, urn servic;o especializado. 
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A demanda por esse servi9o cresce a cada dia, percebe-se que os 

anfitrioes, ou seja, as pessoas interessadas em dar uma festa estao mais 

preocupadas em se divertirem com os seus convidados, porque sem a ajuda 

de urn cerimonialista o anfitriao tera que ficar o tempo todo do evento cuidando 

para que tudo saia como ele planejou, sem aproveitar o proprio evento. A "Gala 

Eventos e Cerimonial" fara com que o anfitriao se sinta urn convidado em seu 

evento. Em Sorriso, sao uma media de 120 casamentos, 35 aniversarios de 

quinze anos ou Debut, 32 aniversarios infantis, 20 formaturas, 20 eventos em 

geral por ano. Teremos uma demanda total de 227 eventos sociais anuais, 

segundo fornecedores locais. A demanda pode ser assim representada: 

Eventos realizados em Sorriso anualmente 

120 

Casamentos Debuts Aniversarios Formaturas Eventos em 
infantis geral 

3.7 ANALISE SWOT 

A analise swot e uma estrategia que ajuda a empresa de maneira 

eficaz a analisar seus pontes fortes e fracas e as oportunidades e amea9as da 

marca em rela9ao ao seu segmento. 

Pode ser assim representada: 



FOR<;AS 

Qualidade no atendimento 
Diferenciais competitivos 

OPORTUNIDADES 
Busca par servi<;os personalizados 
Facilidade na comunica<;ao on-line 

3.8 ANALISE DA CONCORRENCIA 

FRAQUEZAS 

Marca inicialmente desconhecida 
Necessidade de treinar profissionais 

AMEA<;AS 
Experiencia dos concorrentes 
Mercado que segue tendencias 
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Segundo Kotler e Gary em Principios de Marketing, pagina 409, 

analisar urn concorrente e planejar estrategias efetivas de marketing para saber 

tudo o que puder sabre ele. A "Gala Eventos e Cerimonial" precisa saber sabre 

seus concorrentes: 

Sao dois os concorrentes diretos: Excelencia Eventos e Cerimonial e 

Realce Eventos e Cerimonial. 

Excelencia Eventos e Cerimonial e uma empresa que esta fixada em 

sorriso ha apenas dois anos e ja possui o maior market share. Tern o objetivo 

de conquistar cada vez mais clientes e oferecer urn servi<;o de excelencia a 

eles. Esta empresa usa a estrategia de comunica<;ao, atraves de uma parceria 

que faz com urn programa de T.V. local, semanal que divulga seus servi<;os. 

Possui urn atendimento de qualidade, clara e personalizado. Porem s6 possui 

dois tipos de servi<;o, nao tern o servi<;o de assessoria do evento como esta 

planejado para a "Gala Eventos e Cerimonial" e nao faz distribui<;ao de nenhum 

tipo de material impressa, como e o caso dos flyers previsto na comunica<;ao 

da "Gala Eventos e Cerimonial", mas tern materia is internes como cartao de 

visita e papelaria. Nao possuir site e mais urn ponto fraco, pais isso ajuda o 

cliente a conhecer a empresa que sera contatada. Sao duas s6cias diretoras 

dessa empresa, que eram professoras de marketing antes dessa nova fun<;ao 

de empresarias, por isso, sao comunicativas e usam desses metodos para 
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conquistar clientes, que tern a impressao de pessoas cultas e educadas. A 

empresa presta dais tipos de servigos, o parcial para o dia do evento e o total, 

com o planejamento complete. 

Realce Eventos e Cerimonial apesar de ser a empresa pioneira em 

servigos de organizagao e cerimonial de eventos em Sorriso, com mais de tres 

anos de abertura, perdeu mercado para a empresa Excelencia Eventos e 

Cerimonial. 0 objetivo da Realce Eventos e Cerimonial e organizar eventos 

sociais com qualidade. Tern qualidade no atendimento, com relagao ao 

atendimento telefonico, perde em qualidade para a primeira empresa. Possui 

propaganda no radio, porem nao tern site, mas tern materiais impresses de 

papelaria, como cartao de visita. Mas ainda e forte concorrente, pela 

experiencia de prestagao desse servigo em Sorriso. A empresa pratica dais 

tipos de servigos, urn para o dia do evento, servigo chamado parcial, e outro 

para o planejamento complete, chamado complete. A "Gala Eventos e 

Cerimonial" trara inovagao e comunicagao, o que ajudara na diferenciagao com 

relagao aos concorrentes. 

As empresas devem constantemente comparar seus servigos, pregos, 

promogoes e comunicagao, para obter uma analise e saber quais as areas que 

elas podem ter vantagens ou desvantagens. 

3.9 ESTRATEGIA DO NEGOCIO 

Para Kotler e Gary em Principios de marketing (pag. 35), estrategia de 

Neg6cios ou de Marketing e a 16gica pela qual a unidade de neg6cios espera 

atingir seus objetivos de marketing. 

A imagem que sera projetada para o mercado, da empresa "Gala 

Eventos e Cerimonial", e de uma empresa moderna, criativa, inovadora e que 

personaliza os servigos prestados, atraves de urn servigo de qualidade. 
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3.10 POSICIONAMENTO ESTRA TEGICO 

Sera adotado o posicionamento estrategico de diferenciac;ao, pois os 

servic;os prestados serao personalizados para cada cliente, e as soluc;oes 

serao criativas e adequadas a cada orc;amento proposto. Por isso, espera-se 

que o cliente seja exigente e procure por urn servic;o diferenciado e de 

qualidade superior a do mercado. 

Alem da estrategia de diferenciac;ao, sera adotada a estrategia de 

prec;o, somente no primeiro ano, para a conquista de cliente e ganhar de 

market share, nesse periodo. 

3.11 PLANEJAMENTO DE COMUNICA<;AO- DIVULGA<;AO 

Os objetivos de marketing da "Gala Eventos e Cerimonial" e divulgar a 

empresa a cada evento realizado, proporcionando urn servic;o de qualidade, 

diferenciado e personalizado. 0 atendimento aos clientes sera padronizado, 

sendo que o primeiro contato telefonico sera rapido e objetivo, na primeira 

reuniao o cliente sera recebido na porta e levado ate a mesa da cerimonialista, 

e conversarao confortavelmente, e entao serao definidos os primeiros passos 

do check list. 0 valor cobrado pelo servic;o sera definido de acordo com o 

mercado e com a qualidade e diferencial da empresa "Gala Eventos e 

Cerimonial". Para auxiliar na divulgac;ao, materiais de comunicac;ao serao 

desenvolvidos, serao eles: 

•:• Cartao de visita. 

•:• Assinatura de e-mail. 

•:• Papel de carta para apresentac;ao de orc;amentos, propostas e contratos 

para clientes e parceiros. 
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•!• Pasta e balsa, personalizados com a marca da empresa. 

•!• Envelope A4 personalizado com a marca da empresa. 

•!• Site dinamico para a area dos servigos e estatico no conteudo 

institucional. 

•!• Flyer para distribuigao em escolas, universidades e saloes de beleza. 

•!• Parceria com programa de T.V. Band mais, que mostra os eventos 

sociais que acontecem na cidade, semanalmente. 

•!• A partir do segundo ana - divulgagao em outdoor 

•!• A partir do terceiro ana- divulgagao em radio 

3.12 PARCERIAS 

As parcerias da "Gala Eventos e Cerimonial" serao aqueles 

fornecedores que trabalhem em conjunto com a empresa, serao indicados tres 

ou mais fornecedores da mesma area de atuagao, e aquele que for escolhido 

pelo cliente ira trabalhar naquele evento, sendo que sera acordado que par 

indicar o fornecedor a empresa ficara com 8% do Iuera do parceiro. Os lagos de 

neg6cios se fortalecem, a partir de cada evento realizado e e muito importante 

ter bans parceiros, em quem se confia no servigo que e prestado. 

3.13 DIFERENCIAIS DA EMPRESA 

Alguns aspectos que diferenciarao a "Gala Eventos e Cerimonial" das 

demais concorrente sao: comunicagao atraves do flyer e do site, onde o cliente 

podera acompanhar o planejamento do evento virtualmente, em qualquer hora 
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e Iugar, e inova9ao nos servi9os sendo acrescentado o servi9o de assessoria 

no mercado de eventos sociais de Sorriso. 
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4. ANALISE DE VIABILIDADE TECNICA 

Em todo e qualquer evento, leva-se em consideragao itens que devem 

fazer parte de urn check list planejado. A cidade de realizagao, o local da 

recepgao, a tradigao, o numero de convidados, o servigo de alimentac;ao, o 

servigo de bebidas, o horario ideal, o convite, a decorac;ao, o traje, as 

lembrancinhas ou mimos, foto e video, sao alguns dos itens que compoe o 

check list e vao depender do orgamento disponibilizado pelos anfitrioes para a 

realizagao do evento. 

4.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO EVENTO 

Os processes da empresa, para a realizagao do trabalho, estao 

focados no desenvolvimento de check lists, ferramenta primordial no 

planejamento do evento. Para averiguagao da execugao dos processes, serao 

desenvolvidos relat6rios semanais que ajudarao a perceber o trabalho 

desenvolvido e as evolugoes dos processes. 

4.2 CHECK LIST PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL 

4.2.1 Evento: 

Sera especificado aqui de que evento se trata, alem do tamanho e o 

grau de formalidade. 

4.2.2 Tema: 
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0 tema pode ser com relac;ao ao gosto do cliente, por isso estimule a 

imaginac;ao do cliente, se ele nao tiver urn tema, especifique aqui qual e o 

gosto do cliente, isso ajudara o profissional de decorac;ao. 

4.2.3 Local: 

0 local e muito importante escolher e contratar assim que seja definida 

a data do evento. Pensar em todos os detalhes aqui e muito importante, deve

se fazer uma visita tecnica, verificar salao, banheiros, acesso para portadores 

de necessidades especiais, como tambem planejar entradas e saidas de todas 

as pessoas envolvidas na testa e de veiculos. A escolha do local depende do 

numero de convidados, por isso, tenha ideia de quantas pessoas serao 

convidadas para o evento. 

4.2.4 Data e horario: 

Sao estes itens que irao definir os trajes dos convidados e qual o 

servic;o do dia do evento. 

4.2.5 Convites: 

Para Simao (2005), o convite e a primeira impressao do evento. Ele 

tern o objetivo de informar e definir o clima da festa e o grau de formalidade. 

Deve-se organizar a parte de papelaria com certa antecedencia, pois e preciso 

escolher o estilo desejado, levar para impressao, corrigir erros de impressao, 

enviar os envelopes para o caligrafo e fazer o envio dos convites. E 
interessante encomendar 10% a mais de convites, pois e mais economico do 
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que, se na falta destes, tiver que pedir segunda impressao. Para a escolha do 

convite, a cerimonialista deve ajudar os anfitrioes a pensarem em seu proprio 

estilo, sem esquecer-se do grau de formalidade da testa, pois e o convite que 

apresentara aos convidados o estilo da testa. 0 tamanho do convite pode ser 

definido tambem pelo estilo dos anfitrioes, porem os maiores de 27 em por 20 

em estao entre os mais tradicionais, uma dica e usar os menores com escritas 

na vertical ou horizontal para dar urn toque de elegancia. 

Borgerth (2007) comenta que ap6s o fechamento do numero de 

convidados a lista continua aumentando, pois os anfitrioes se lembrarao de 

muitos names, por isso o cerimonialista deve trabalhar com uma margem de 20 

a 30% acima do numero de convidados inicial, para nao haver erros nas 

contratac;oes com dos fornecedores. 

Para Arruda (2006), para prevenir imprevistos ou mudanc;as no 

numero de convidados o cerimonialista deve sugerir que seja encomendado a 
grafica urn numero de convites 10% maior do que o numero inicial. 

0 convite deve canter o nome e o enderec;o do anfitriao, ou dos 

anfitrioes, a data do evento, bern como o dia da semana, o horario, o enderec;o 

da testa e o traje. Outro item importante que nao pode faltar nos convites mais 

formais com recepc;ao e o RSPV, do frances respondez s'il vous plait e significa 

"responda, por favor" para saber quantas pessoas estarao confirmadas para o 

evento, lembrando sempre de deixar urn numero de telefone, e-mail e o nome 

da pessoa responsavel por atender, para que os convidados possam confirmar 

a presenc;a. Outras siglas como regrets only (somente escusas), ou P.E.F (por 

especial favor), ou ainda E.M. (em maos), para recusar o convite, quando 

alguem entrega o convite pelo anfitriao, ou quando o convite e entregue 

diretamente a alguem, sucessivamente, podem ser utilizados. E ainda, quando 

o anfitriao nao se sentir a vontade com os termos em lfnguas estrangeiras, 

pode-se traduzi-los e tornar tudo mais facil para os convidados. 

Os tipos de convites podem variar conforme a formalidade do evento. 

Eles serao como urn fator de seduc;ao para a testa se confeccionados de 
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acordo com urn planejamento adequado, que leva em considerac;ao a textura, o 

papel, o material de qualidade e a gramatura que serao fatores definitivos para 

urn convite que garantira a presenc;a dos convidados. Deve ser levado em 

considerac;ao o orc;amento para o desenvolvimento deste convite, mas usando 

a criatividade e born sensa o convite pode ter prec;o acessivel e mesmo assim 

conquistar os convidados. Podem ser descritos como: 

•!• Convites par telefone ou pessoalmente: exigem urn numero pequeno de 

convidados, ate 250 pessoas e o recomendavel. Esses telefonemas ou 

mesmo o convite pessoal devem ser feitos com 1 0 a 8 dias de 

antecedemcia. Neste caso e interessante fazer urn pour memoire 

(lembrete par escrito), entre 3 dias antes do evento. 0 tamanho do pour 

memoire e de ate 15x10 em. 

•!• Convites par e-mail: e uma maneira eficiente e impessoal de convidar. 

Cria-se o convite virtual envia-se atraves do cadastramento de urn 

mailing empresarial ou ate mesmo pessoal. 

•!• Convites de casamento, bodas e debut: devem ser enviados de 45 a 30 

dias de anteced€mcia, para que os convidados tenham tempo de 

programar-se para o evento. Se forem enviados ao exterior, quanta 

antes melhor para a programac;ao de compra de passagens, par 

exemplo. Se os convidados morarem na mesma cidade, este deve ser 

entregue em maos. 

•!• Convites corporativos: estes tipos de convite sao sempre impessoais par 

isso, o convite nao pode ser enviado com muita antecedencia, pais se 

corre o risco de os convidados esquecerem a data do evento. 

•!• Convites de solenidades formais: devem ser entregues de 3 a 2 

semanas de antecedencia. 

•!• Convites de solenidades informais: devem ser entregues com uma 

semana de antecedencia. 

•!• Convites impressos - auto relevo: este tipo de convite e mais caro pais e 
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preciso a utilizac;ao de uma chapa que pode ser uma boa recordac;ao 

aos anfitrioes. Porem, existe o relevo americano que nao utiliza a chapa, 

por isso, e mais acessivel. 

•!• Convites com mapa de localizac;ao: sao muito eficientes quando os 

anfitrioes tern muitos convidados vindos de outras regioes e quando o 

Iugar da celebrac;ao for distante e pouco conhecido. Convites informais 

podem levar o mapa no verso, ja convites formais precisam de um 

anexo para a impressao do mapa. 

•!• Convite de batizado: as dimensoes mais tradicionais sao 1 Ox15 em ou 

15x15 em. Esse tipo de convite pode ser usado tambem para primeira 

comunhao e crisma, alterando-se o nome da cerimonia. 

•!• Convite de quinze anos ou Debut: os convites para quinze anos sao 

cada vez mais criativos, se o orc;amento permitir e possivel confeccionar 

convites tematicos, e outros tipos dependendo do gosto da jovem. 

Po rem os convites mais convencionais de tamanho 1 Ox15 em sao muito 

elegantes. 

•!• Convite de casamento: o convite de casamento e o que marcara uma 

data muito importante para ser relembrada e comemorada a dois, por 

isso o convite deve ser escolhido com cautela e ter o estilo dos noivos, 

com um planejamento adequado e criatividade e possivel imprimir os 

sentimentos que estarao envolvidos nessa celebrac;ao. 0 modelo 

classico de convite e eterno e suas medidas sao 16x23 em. No convite 

de Casamento nao e necessaria indicar 0 traje, pois 0 ideal e usar 0 traje 

passeio completo. 0 cartao anexo nao muito recomendado, mas ainda 

assim utilizado para que pessoas que nao foram convidadas participem 

da testa, sao de medidas iguais a 5x3 em com o texto "Ap6s a cerimonia 

os noivos receberao os cumprimentos a (local)". 

•!• Convite de bodas: no caso do convite de bodas, e elegante que o nome 

dos filhos aparec;a convidando para a celebrac;ao. 0 tamanho deve ser 

um pouco menor do que o convite de casamento. 
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4.2.6 Tipos de trajes: 

Existem no mercado, estilistas que produzem pegas de alta costura, 

lojas de locagao de trajes para cada evento especifico, pon§m escolher e 

adquirir o traje em uma loja ainda e o mais usual, por isso a importancia de 

saber como se vestir para qualquer evento. 

Segundo Arruda (2006), os trajes podem ser definidos como: esporte, 

passeio, passeio complete, black tie (ou rigor) e gala. Termos como "traje social 

complete", "esporte fino" ou "esporte chique", sao usados incorretamente. 

•!• Traje esporte: e o traje mais informal. Para o homem esse traje dispensa 

palet6, sendo que a camisa deve ser usada sem gravata, ela pode ser 

de mangas curtas, uma boa sugestao e a camisa polo. Se usar camisa 

de mangas longas, a mesma deve ser usada dobrada na altura dos 

cotovelos; sendo que a calga jeans e a melhor indicagao, o modele five 

pockets (cinco bolsos) e a mais indicada. Para o calgado masculine o 

ideal e o mocassin com cores que chegam ate o marrom escuro, o 

sapatenis tambem e uma boa indicagao de calgado. Para as mulheres 

esse traje pede calgas jeans que sao basicas e elegantes, mas vestidos 

de alcinha, leves de algodao, linho ou crepe sao permitidos. As mulheres 

podem usar balsas grandes que completam o visual. Para o calgado 

feminine, este traje permite sapatilhas baixas, sendo que as sandalias 

rasteiras sao mais usadas em dias de calor. Para os acess6rios, a 

mulher tern toda liberdade, porem a maquiagem deve ser leve e 

delicada. 

•!• Traje passeio: no termo Frances tenue de ville que significa traje de 

cidade. Para OS homens e permitido 0 uso do palet6. Uma 6tima opgao e 

a calga clara (caqui ou variagoes) com blazer escuro (azul marinho que 

e muito elegante). Cuidado com palet6s claros, pais ap6s o entardecer 

nao e indicado 0 uso de roupas claras. 0 uso do palet6 e permitido, mas 
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o uso da gravata nao e obrigat6rio. Outras op96es podem ser palet6s e 

camisas de couro ou camur9a. Nao e indicado o uso de camisa de 

mangas curtas com gravata. Para os cal9ados masculinos sao ideais os 

sapatos um pouco mais sociais, variando entre os tons de marrom ate o 

bordo. Para o vestuario feminino, este traje pede tons mais claros para o 

dia e mais escuros para a noite. Vale lembrar que nao se usa brilho 

durante o dia, porem tecidos mais nobres sao os mais indicados. E 
muito usado o "pretinho basico" ainda muito elegante, mas varia96es 

como estampado e coloridos sao aceitos, quanto ao comprimento dos 

vestidos, pode-se usa-los um pouco acima do joelho. 0 traje pede um 

pouco de salto, e as bolsas ainda podem ser esportivas, mas o tamanho 

deve diminuir. Os acess6rios, j6ias e bijuterias sao um pouco menos 

descontraidos e pode-se usar um pouco mais de maquiagem, 

lembrando sempre que durante o dia devem ser usados tons mais leves. 

•!• Traje passeio completo: esse e o traje que exige mais formalidade. Para 

o homem o terno eo ideal, ele e composto de tres pe9as: cal9a, colete e 

palet6. Quando sao apenas duas pe9as, no caso cal9a e palet6, 

chamamos de costume, e tambem pode ser usado neste caso. 0 traje 

deve compor tons mais escuros, tom como azul-marinho e muito 

elegantes. Pode-se tambem usar varia96es como: risca-de-giz e 

principe-de-gales (um tipo de xadrez). Para a cor da camisa o mais 

usado e a branca e a azul-clara. Se usar uma camisa lisa, use uma 

gravata mais marcante e vice-versa, ela e obrigat6ria nesse tipo de traje, 

lembrando que a ponta da gravata deve terminar na altura do cinto. Para 

o cal9ado masculino o preto e tons como havana, caramelo e uisque sao 

os indicados. Os acess6rios se limitam a abotoaduras e rel6gios. 0 traje 

passeio completo feminino e composto por tecidos nobres, com 

bordados e brilhos. 0 tailleur (conjunto de saia e blazer) e o vestido e 

coquetel sao 6timas op96es. E indicado o uso de acess6rios como 

echarpes e pashminas (tipo de xale de Ia de origem indiana). A bolsa 

deve ser pequena e o salto alto e as j6ias sao complementos ideais. A 

maquiagem deve ser mais acentuada e os penteados podem ser 
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usados. 

•!• Traje black-tie ou rigor: para vestir-se a rigor deve-se imaginar e vestir

se como principes e princesas. Para o traje masculino o smoking que 

pode ser composto de urn jaquetao de quatro ou seis botoes, ou 

jaquetao com urn ou dois botoes de transpassar. Sao usadas gravata 

borboleta e faixa (ou colete) obrigatoriamente pretos, sendo que a 

camisa e branca, sendo que pode ser lisa ou com nervuras ou com 

pregas. Para o calgado, deve ser urn sapato preto com verniz ou nao, 

mas nao pode ter enfeites. Nos trajes femininos os vestidos longos ou 

curtos sao aceitos, sendo que a cor vermelha e muito elegante nesse 

caso, pedrarias, brocados, tecidos bordados, metalicos, e paetes sao os 

preferenciais. Se o clima for frio, complementos como echarpes, xales, 

estolas, pelerines ou pashminas ajudam a aquecer. Para o calgado as 

cores prata, ouro ou acobreado, podendo ser envelhecidos, completarao 

o visual. Acess6rios como bolsas devem ser muito pequenas e as 

metalizadas sao as mais usadas, esse tipo de bolsa e chamado de 

Minaudiere. 

•!• Traje de gala: para eventos noturnos o ideal e usar a casaca que e urn 

traje que compoe gravata borboleta e camisa branca engomada e 

plissada com o colarinho de pontas levantadas. 0 fraque tambem e urn 

traje de gala, porem mais usado durante o dia. 0 fraque pode ser com 

cauda ou meio fraque, e e composto por palet6 cinza, colete cinza, 

gravata plastron da mesma cor e calga listrada em dois tons de cinza. 0 

smoking nao deve ser usado em casamentos no evento de gala. Para o 

calgado masculino o sapato pode ser de verniz. No caso do traje de 

gala feminino deve-se usar vestido com cauda que deve ser sutilmente 

erguida para dangar. 

4.2.7 Lista de convidados: 
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0 numero de convidados sera determinado pelo orgamento estipulado 

pelo anfitriao, a alimentagao e a bebida sao precificadas por convidado, alem 

de gastos como locagao do local, trajes, decoragao, fotografia e etc. Por isso, 

se os convidados sao poucos, os servigos podem ser mais sofisticados e os 

detalhes ficam em maior evid€mcia; porem quando o evento tern muitos 

convidados, detalhes como infra-estrutura, quantidade de segurangas, 

recepcionistas, copeiras, manobristas, ambulancias, paramedicos, devem ser 

muito bern organizados e planejados. 

4.2.8 Vip's: 

Esses vip's podem ser tanto pessoas importantes para o ambito da 

comunidade como lideres politicos ou ainda, celebridades artfsticas que 

comparecerao ao evento, ou mesmo pessoas que falem outras linguas. Todas 

essas pessoas aqui nomeadas de vip's terao que ser recebidas no evento com 

procedimentos diferenciados, por isso, e importante estar atento a esses 

detalhes como perfil dos convidados. 

4.2.9 Sinalizagao: 

Nesse item podemos definir como sinalizagao todo e qualquer sinal 

que descreve algo para o melhor desenvolvimento e organizagao do evento. 

Pode-se definir como sinalizagao: banners, placas, fotografias, prismas nas 

mesas para marcagao do Iugar de cada convidado, placas indicativas de 

toaletes, broxes com nomes das pessoas que trabalharam no evento, como 

tambem uniformes, alem de placas indicativas nos estacionamentos, como por 

exemplo, lugares especiais para pessoas portadoras de necessidades 

especiais, gestantes e idosos. Verificar todos esses itens facilitara o 

acontecimento do evento, alem de passar a imagem de empresa organizadora 
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eficiente, e deixara os convidados confortaveis com o ambiente, podendo 

reconhecer facilmente onde estao o que precisam e quais pessoas estarao Ia 

para auxilia-los se necessaria. 

4.2.1 0 Decorac;ao: 

Para essa tarefa de decorar a festa, sera contratado urn decorador que 

cria cenarios de infinitas possibilidades e transforma saloes vazios em urn 

mundo exclusivo do anfitriao. Em urn salao grande e possfvel criar urn jardim 

frances com aromas florais, as essencias de flares e frutas sao uma boa opc;ao 

se distribufdos nos lugares certos, que nao se misturam com os aromas dos 

alimentos. Para refletir sobriedade e formalidade devem-se usar cores pasteis, 

combinac;oes de born gosto criam urn ambiente muito elegante. Para 

demonstrar intensidade, o decorador deve usar cores vibrantes. Cerimonias 

profissionais ou publicas pedem iluminac;ao difusa e cadeiras confortaveis para 

combater o cansac;o. Para urn ambiente com urn clima mais fntimo, o 

decorador deve usar objetos que iluminem o salao, ja que nao deve se usar luz 

ambiente. Para unificar o ambiente, o decorador deve usar cores que 

combinem, mesmo que sejam misturadas. Born gosto e born sensa devem ser 

as qualidades do profissional de decorac;ao de ambientes. 

Para a decorac;ao de jardins, dependendo de onde sera realizado o 

evento, o decorador deve acender algumas velas de citronela para afastar os 

mosquitos. Para a decorac;ao de piscinas, ele deve ficar atento a esse detalhe 

que pode ser usado para embelezar a festa, neste caso velas flutuantes, mas o 

cerimonialista deve estar atento aos convidados, principalmente com relac;ao 

as crianc;as, que correm risco se houver piscina e ela nao estiver coberta ou 

cercada devidamente. 

Para a iluminac;ao, tons amarelados sao os mais indicados para os 

eventos. Saber usar iluminac;ao para decorar urn ambiente e uma arte, pois 

com isso, pode-se ampliar ou diminuir ambientes, dar movimento ou 



62 

intensidade e realmente criar urn evento diferenciado. 

Fazer uma festa com decorac;ao atraves de toldos, tendas e coberturas 

e criar urn ambiente totalmente novo, pais eles isolam a estrutura toda do local. 

0 cerimonialista deve alertar ao seu cliente que o custo desses itens nao se 

limita exclusivamente a eles, mas tambem a piso, iluminac;ao, sistema de 

climatizac;ao. 

As flares e plantas utilizadas na decorac;ao devem ser confeccionadas 

no dia do evento para manter a beleza desses ornamentos, deve-se tambem 

colocar urn comprimido de aspirina na agua de arranjos com vasos, para 

manter o frescor de vinte e quatro horas. 

4.2.11 Climatizac;ao: 

Deve-se planejar o evento sempre pensando no conforto dos 

convidados e participantes da festa, por isso, a preocupac;ao com a 

climatizac;ao do ambiente. Contratar servic;o de climatizac;ao e essencial em 

lugares no Brasil, onde o clima e muito quente. 0 cerimonialista deve 

supervisar esse trabalho, deve-se definir o tamanho dos condicionadores de ar 

e a necessidade de energia eletrica para que todo o espac;o seja climatizado. 

Lembra-se de checar o Iugar onde serao instalados, porque muito perto de 

onde sera servida a alimentac;ao nao deixar temperatura muito baixa, por 

exemplo. Os profissionais contratados para este servic;o devem ser 

capacitados, como engenheiros mecanicos, por exemplo, ou alguem com 

bastante experiencia na area. 

4.2.12 Mobiliario: 

Para m6veis, o decorador tern uma variedade de opc;oes no mercado, 
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lembrando novamente do born gosto e born senso desse profissional com 

relal(ao a mais este item. 0 cerimonialista deve checar a higienizal(ao e 

condi96es de manutenl(ao dos m6veis para que o evento seja perfeito, para as 

cadeiras, checar se serao usadas com capa ou sem e ainda se serao 

providenciados sofas e pufes. Alem disso, cada tipo de mesa gera urn check 

list diferenciado, por exemplo, para mesa dos convidados qual sera a rouparia, 

a decoral(ao, o mise in place; para a mesa de guloseimas, devem-se descrever 

todas as guloseimas e objetos que irao decora-la; a mesa de sorteio se tiver, 

deve conter presentinhos para os convidado, deve-se organizar como sera feito 

o sorteio e providenciar os itens necessaries; para a mesa de mimos, quais 

serao os mimos ou as lembrancinhas do evento. 

4.2.13 Loul(aria: 

A loul(aria deve ser definida juntamente com o cliente, ela pode ser em 

vidro, cristal, ceramica ou porcelana e compoe o mise in place, termo em ingles 

que significa "posto no Iugar", e segundo a etiqueta a mesa, a maneira correta 

de dispor os utensflios sobre a mesa. Ele e montado conforme o cardapio e o 

layout deve ser rigorosamente correto. 0 mise in place pode ser assim 

representado: 



Garfo para 
,'ilrtz.e 

Fonte: www.imagens.google.com.br , acessado em quatorze de novembro de 2009. 

4.2.14 Prataria: 
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Sao os talheres, sousplats, baixelas, bandejas e rechauds. Os souplats 

sao pratos maiores colocados sob os pratos principais para compor melhor a 

mesa pasta. Eles sao itens decorativos e mantem elegantemente a ordem a 

mesa. Ha muitas op96es no mercado, o decorador deve ajudar a escolher o 

que melhor combinar com o perfil da decora9ao. A baixela e o conjunto de 

utensilios que serve a mesa, por exemplo, molheiras e travessas. As bandejas 

geralmente tem detalhes e como bordas, e relevos, elas sao enfeitadas com 

panos finos como linho com bainha aberta. Os rechauds mantem a temperatura 

dos alimentos sempre quentes, podem ser de fogo direto, banho-maria, ou 

eletricos. 
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4.2.15 Rouparia: 

Sao tambem pec;as do mise in place, a rouparia compoe forro, que 

pode ser feito de velcro com elastico, a toalha, e a sobre toalha, que pode ser 

chamada tambem de cobre manchas ou naperon, e o guardanapo que tambem 

compoe a rouparia. As toalhas e guardanapos sao a base do colorido da 

decorac;ao, podem seguir o padrao tematico ou ainda, possuir estampas, ou 

manter a cor branca, para que os outros objetos decorativos, como arranjos e 

esculturas sejam evidenciados. 

4.2.16 Memoria do Evento: 

A memoria do evento e: foto e video do evento. Esse e urn dos itens 

mais importantes do evento, a escolha do profissional ou da empresa de foto e 

video e o que fara do evento memoravel. Sao muitas as empresas, e a 

tecnologia oferecida e cada vez mais avanc;ada que garante qualidade de 

imagem e sonorizac;ao para emocionar futuramente. Os recursos, para garantir 

o sucesso desses materiais, sao inumeros, como por exemplo, o formato filme 

jornalismo, com o qual o fotografo tira fotos espontaneas e naturais para 

compor urn trabalho bonito e divertido. A tecnologia e tanta que as cameras 

modernas dispensam o uso de fios e ate mesmo de iluminac;ao. Ha a 

possibilidade de transformar o material em videoclipe de fotos, em cartoons ou 

videos. A criatividade, a qualidade e a tecnologia trabalham a favor da memoria 

do evento, por isso e importante contratar profissionais capacitados para a 

realizac;ao desse trabalho. 

4.2.17 Tipo de Musica: 
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A musica encerra e inicia momentos solenes, e ela que descreve o tipo 

de testa, e garante a animagao dos convidados. Em urn casamento, par 

exemplo, somente no cortejo podem ser tocadas mais de oito pegas musicais 

que marcarao momentos como: a entrada do noivo com a mae, a entrada da 

noiva, a entrada dos padrinhos, das daminhas e dos pajens, da bengao das 

aliangas, os cumprimentos e a safda. Cada evento tern uma caracterfstica 

musical, e a parte do cerimonial e cortejos devem ter musicas especfficas para 

cada momenta, a escolha delas se da a partir de urn roteiro e do gosto dos 

anfitrioes. Banda, OJ, VDJ, orquestras farao do evento especial. 

4.2.18 Tipo de Recepgao: 

•!• Almogo: e uma recepgao informal ou semiformal, acontece entre 12:30 e 

14:30 horas, com duragao de aproximadamente uma horae meia. Para 

a alimentagao deve ser considerado: uma entrada, urn prato principal e 

uma sobremesa, podendo ser servigo americana, buffet, a inglesa ou a 
francesa. 

•!• Banquete: ou tambem chamado de ceia, e urn evento formal 

comemorado ap6s as 22:00 horas, com duragao de aproximadamente 

duas horas e meia. 0 servigo deve ser a francesa com entradas, pratos 

principais e sobremesas requintados, preparados par urn chefe de 

cozinha. A equipe ou o staff deve ser muito grande, pais os lugares sao 

identificados, os servigos sao demorados, ha cartao de brago 

(identificando o Iugar onde o convidado deve sentar-se), deve haver 

muitos segurangas e muita organizagao. 

•!• Brunch: e urn evento informal ou semiformal. Ocorre entre 10:00 e 14:00 

horas, com duragao de aproximadamente duas horas e meia. 0 servigo 

deve ser buffet com pratos quentes nos rechauds. Pode haver bebida 

alco61ica, porem mais suaves, com pouco alcool, como espumantes e 

vinhos, par exemplo. 0 staff (copeiras, gargons, maitres e etc.), e media. 
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•!• Cafe da manha: tern o objetivo de reunir pessoas para tratar de assuntos 

profissionais, acontece entre 7:30 e 9:00 horas, com dura<;ao de uma 

hora aproximadamente. 0 servi<;o e americano de buffet, deve lembrar 

urn servi<;o de hotel e nao e servido bebida alco61ica, com staff pequeno. 

•!• Cha das cinco: e urn evento semiformal ou formal que acontece as 17:00 

horas e dura duas horas aproximadamente. 0 servi<;o pode ser a 
francesa ou urn buffet elaborado, sendo que o cardapio e semelhante ao 

de urn cafe colonial, servido com coqueteis e licores nobres. A equipe 

tern que ser grande. 

•!• Coffee break: e urn evento informal. De manha acontece entre 9:30 e 

10:30 horas, a tarde acontece entre 15:30 e 16:30 horas, e a noite entre 

19:30 e 21:30 horas, de quinze a vinte minutos de dura<;ao. Pode ser 

mais simples do que o cafe da manha. 

•!• Coquetel: pode ser de tres tipos, coquetel party as caracteristicas sao: 

os gar<;ons servem atraves do servi<;o volante, tern horario definido de 

inicio e termino, onde os convidados degustam os mini salgadinhos e 

docinhos a sua escolha, e sao usados descartaveis quando a 

alimenta<;ao e a bebida estao nas ilhas, o mobiliario e restrito. 0 

coquetel souper os gar<;ons servem os alimentos e bebidas como no 

coquetel party, porem acrescenta-se urn prato quente, o horario e mais 

flexivel, parcialmente a lou<;aria e descartavel, e 0 mobiliario e composto 

por bistros, aparadores, sofas, cadeiras, banquetas e pufes. No coquetel 

buffet o servi<;o e com os convidados sentados, caracterizado pela ilha 

gastronomica com os alimentos, e as bebidas sao servidas pelos 

gar<;ons, usa-se lou<;aria, rouparia e prataria, pode ter decora<;ao de 

centros de mesas grandes e o mobiliario e usado conforme o evento. 

•!• Jantar: pode ser urn evento informal, semiformal ou formal. 0 horario e 

entre 20:00 e 23:00 horas, com uma hora e meia de dura<;ao 

aproximadamente. 0 tipo de servi<;o e o numero de staff sao de acordo 

com a formalidade do evento. 
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4.2.19 Tipo de Servigo: 

•!• A inglesa: nao tern buffet, e o convidado ou comensal e servido nas 

mesas, que nao tera decoragao no centro e sim espago onde sera 

servido o alimento, que e colocado sabre a mesa em travessas servidas 

pelo gargom, como as bebidas eo bolo. 0 gargom pode tambem levar o 

alimento em travessas que nao sao colocadas nas mesas, e sim para 

servir o comensal. 

•!• A francesa: e urn servigo formal ou a rigor, o comensal e totalmente 

servido nas mesas pelo gargom. 0 comensal recebe o prato empratado 

ou o prato e oferecido pelo gargom e o convidado se serve da travessa. 

As bebidas eo bolo sao servidos pelo gargom, nas mesas. 

•!• Americana: e urn servigo informal que leva o uso do buffet. 0 convidado 

serve-se numa mesa ou aparador e decide o que vai comer, e pode 

comer sentado ou nao, conforme o espago. Os alimentos e as bebidas 

devem ser praticas para a degustagao, principalmente se o evento for 

mais informal e os convidados ficarem circulando sem espago para 

apoios em mobiliarios apropriados. 

4.2.20 Cardapio: 

A escolha do cardapio depende do tipo de evento realizado. Deve 

agradar tanto os anfitrioes quanta os convidados. Deve ser considerada verba 

disponivel, a faixa etaria dos convidados, o local, o horario, a ambientagao 
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como o mobiliario, a rouparia, a lou<;aria e a prataria, alem da cultura e a 

tradi<;ao. E ainda o tempo de consumo. Aspectos como cor, forma, texturas e 

sabores devem ser adequadas de acordo com o tipo de evento. 0 chefe de 

cozinha sabera as quantidades certas de cada alimento e bebida para cada 

pessoa, mas o cerimonialista pode se basear no quadro abaixo: 

canapes 5 agua sem gas 300 ml 
torradinha com pate 2 agua com gas 100 ml 
salgadinhos 8 a 10 refrigerante 300 a 500 ml 
barquetes 2a4 sucos naturais 500 ml 
quiche 1 fatia sucos artificiais 300 ml 
torta salgada 1 fatia cham pan he 110 ml 
azeitonas 4 a 6 unidades coquetel de frutas 300 ml 
trios 80 a 100 gramas uisque 1 a 2 doses 
paes 100 gramas cerveja 600 ml 
frutas 50 a 80 gramas vinho tinto 400 ml 
sorvete 1 bola 100 a 150 gram as vinho branco 200 ml 
bolo I torta 100 gramas licor 1 dose 
docinhos tradicionais 6 a 8 unidades sorbet 1 tac;a 
docinhos glac;ados 2 a 3 unidades cafe 1 a 2 xicaras 
bombons 1 a 2 unidades chas com sabores 200 ml 
mousses 1 tac;a chas naturais 300 ml 
pudim 100 gramas chocolate quente 300 ml 

Fonte: apostila SENAC- curse de eventos sociais 2009. 

4.2.21 Toalete: 

0 toalete deve ser decorado de acordo com o restante da decora<;ao, 

lembrando que a sinaliza<;ao, do lado externo da porta, e muito importante. 

4.2.22 Necessaire do Toalete: 

Os itens que deve canter a necessaire do toalete sao: alfinete, agulha, 
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batom, colirio, creme para a pele, escova de cabelo, esponja para maquiagem, 

espelho para maquiagem, grampos, lapis de olho, lenc;os refrescantes, mini 

balas, petalas de sabonetes, presilha clip, sombra, fixador, absorvente, 

algodao, canetas sobressalentes, cotonetes, curativo, esponja para calc;ado, fio 

de linha, gel, lapis para boca, lenc;o de papel, lixa para unhas, pente, pinceis 

para maquiagem, tira manchas, laque. 

4.2.23 Equipe do Cerimonial: 

Serao 4 recepcionistas, com a func;ao de checar os nomes dos recem 

chegados ao evento, guardar casacos dos convidados, receber presente e 

nomea-los, ajudar convidados com problemas de costura nos trajes, oferecer 

algum medicamento caso algum convidado nao esteja passando bern, indicar 

lugares e tirar duvidas dos convidados, e auxiliar o cerimonialista em situac;oes 

durante o evento. 

A Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" pretende treinar 1 mestres de 

cerimonia, que sao profissionais que conduzem o evento no microfone, atraves 

de urn roteiro pre definido. 0 cerimonialista, na maioria das vezes, e quem 

prepara e escreve o roteiro e tudo o que sera falado e as ordens de cada parte 

do evento. 

Manobristas e seguranc;as, internos e externos, tambem farao parte da 

equipe. 

4.2.24 Ferramentas de trabalho para a equipe: 

Contador estatistico, que serve para contar o numero de convidados 

que chegam ao evento. 
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Radios comunicadores para a equipe de cerimonial. 

Roteiro do evento para toda a equipe. 

4.2.25 Necessaire da Cerimonialista: 

A necessaire da cerimonialista deve conter: alcool, calculadora, clipes, 

cola quente, esparadrapo, kit de medicamentos basicos, como tambem, fita 

dupla face, lanterna, martelo, pente, pregos de varios tamanhos, secador de 

cabelo, superbonder, trena, bloco de papel, cartoes de visita, cola branca, 

escova, fita crepe, pistola de cola quente e tesoura. A cerimonialista precisa 

estar preparada para inconvenientes durante o evento, por isso a importancia 

de todos esses itens em sua necessaire. 

4.2.26 Mimos: 

Os mimos sao as lembrancinhas entregues no final dos eventos. Eles 

podem ser simples ou elaborados, dependendo do tipo do evento, informal, 

semiformal ou formal, ou ainda se e urn evento infantil, juvenil ou adulto. Os 

mimos sao a melhor forma de agradecer a presenc;a do convidado. 

4.2.27 Quebra gelo: 

Esse momento e muito importante no desenvolvimento de uma festa, 

entreter os convidados e alegrar o ambiente e a func;ao do quebra gelo. 

Dependendo do tipo do evento, danc;as, sorteios, performances como barman 

ou malabaristas, podem garantir o sucesso e a diversao dos convidados que se 
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surpreenderao com mais essa parte especial do evento. 

4.2.28 Assistencia medica: 

Qualquer evento pode reunir urn numero de convidados, que exige do 

organizador atengao especial. Contratar uma pessoa responsavel pela 

assistencia medica em eventos de grande porte e essencial, se o evento for 

medio ou de pequeno porte, o cerimonialista precisa pelo menos ter com ele o 

telefone e o enderego de urn hospital, com emergencia, mais perto do local do 

evento. 

4.2.29 Valet park: 

0 servigo de estacionar o carro do convidado e uma demonstragao de 

preocupagao com o conforto dele. 0 cerimonialista deve definir juntamente com 

o cliente se o evento tera manobrista e se esse servigo sera oferecido ou tera 

urn custo para o convidado. lndependente do que o cliente escolher e muito 

importante que esse servigo faga parte do evento. 

4.2.30 Fechamento do evento: 

0 fechamento do evento inclui relat6rios e tudo o que foi previsto. 0 

cerimonialista deve fazer o fechamento do evento com urn representante do 

cliente, urn amigo ou parente responsavel, ou com o proprio cliente. 

4.2.31 Plus do evento: 
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E algo que o cerimonialista pode fazer para fidelizar o cliente, urn 

presente, uma surpresa, urn desconto nos servic;os, uma gentileza ou 

delicadeza. Gada cliente e especial e unico por isso, com o tempo juntos, o 

cerimonialista conhecera seus gostos e sera facil presentear com algo que seja 

importante e com o perfil de cada cliente. 

4.3 TIPOS DE CHECK LIST 

Sao tres os tipos de check lists, alem do check list geral, existem o 

check Jist pre-evento, o check list trans evento e o check list p6s-evento. 

Check list pre-evento: e muito parecido com o check list geral, porem 

dependendo do evento, tern suas alterac;oes porque se adaptara a cada 

planejamento diferentemente urn do outro, dependendo das necessidades de 

cada celebrac;ao, do perfil do cliente e do orc;amento estipulado. lncluindo 

ainda, os valores, as datas dos pagamentos, layouts de saloes e locais onde 

acontecerao as festa, as visitas tecnicas com clientes e equipe do cerimonial. 

Check list trans evento: se caracteriza por informar tudo o que 

acontecera no evento. Desde alimentac;ao e bebida para o pessoal do 

cerimonial, montagem do mise in place, como guardar os presentes, os testes 

de som e iluminac;ao, a equipe de manutenc;ao e limpeza, os pagamentos do 

dia, ate providenciar as tac;as, se houver algum brinde por exemplo. Tudo que 

acontecera durante o evento deve ser planejado e organizado para que tudo 

saia como planejado. 

Check list p6s-evento: e aquele que aponta as impressoes que 

convidados e equipe em geral tiveram do evento, como tambem avaliac;oes 

sabre o trabalho dos profissionais envolvidos, relat6rios para os clientes, 

atualizac;ao da agenda de novas clientes e contatos prospectados no evento, 

acertos de contas e relat6rio para o arquivo da cerimonialista. 
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Cada check Jist montado vai depender de cada evento, por isso a cada 

evento tera urn novo check list, porem serao usados como base, os check lists 

anteriores, porque assim a empresa e cada evento serao aperfeic;oados a partir 

do trabalho desenvolvido anteriormente. 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Antes de elaborar uma estrategia, e preciso entender qual e o "clima" 

da organiza9ao, se as pessoas estao motivadas, se possuem urn espirito de 

colaborayao, se estao dispostas a mudan9as, as rela96es de poder dentro da 

organiza9ao, se sabem quais os objetivos da empresa, etc. Ao entender isso, 

entendera se as pessoas envolvidas no processo de produ9ao e venda do 

produto ou servi9o sao capazes de cumprir as promessas que a comunica9ao 

trara. E se e necessaria criar algo especifico para intervir nessa situa9ao ou 

alguma recomenda9ao a ser feita a dire9ao da empresa. 

A Empresa "Gala Eventos e Cerimonial" contara com uma secretaria 

contatada pela empresa, que sera recompensada pelos seus servi9os 

prestados atraves de urn salario mensal, alem de contar com uma equipe que 

auxiliara na realiza9ao do evento, ou seja, no dia da testa. Esta equipe e 

composta de: recepcionistas, mestre de cerimonia, manobristas, seguran9as. A 

equipe de funcionarios tambem sera contratada por urn salario fixo apesar de 

trabalhar somente durante o evento, pois os custos e encargos sem o registro 

seriam mais elevados. Sao eles 4 recepcionistas, 1 mestre de cerimonia, 3 

manobristas, e 6 seguran9as. Alem dos treinamentos realizados, os 

funcionarios serao motivados, pois entenderao os objetivos da organiza9ao e 

da realiza9ao do evento, isso significa que serao muito bern instruidos. Atraves 

de relat6rios especificos, serao diminuidos os problemas de comunica9ao que 

podem acontecer, alem disso, serao muito bern equipados para o trabalho com 

aparelhos como radio e contador estatistico. Futuramente, quando a empresa 

estiver fixada, serao dados premia96es e sorteios de viagens, como 

instrumento motivacional. 

No diagn6stico de urn evento, urn dos itens de muita importancia e o 

tamanho do evento. A "Gala Eventos e Cerimonial usara o seguinte criterio 

para a classifica9ao de eventos e organiza9ao da equipe de cerimonial: 
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•!• Ate 200 pessoas: contrata-se um mestre de cerimonias, duas 

recepcionistas, dois manobristas, e dois segurangas. 

•!• Ate 300 pessoas: um mestre de cerimonias, tn3s recepcionistas, tn3s 

segurangas e tn§s manobristas. 

•!• Ate 500 pessoas: um mestre de cerimonias, quatro recepcionistas, seis 

segurangas, tres manobristas. 

5.1 PROCESSO ORGANIZACIONAL 

Sera feita a abertura da empresa e a administradora assumira a 

responsabilidade integral pelos resultados do empreendimento, sera 

responsavel pelas seguintes tarefas: 

•!• Atendimento ao cliente: usara um telefone celular, e o auxilio da 

secretaria, do e-mail e site, alem do espago da empresa, para o 

atendimento ao cliente. 

•!• Planejamento Empresarial (finangas) 

•!• Planejamento do Evento (criagao, organizagao e execugao) 

•!• Controle (administrativo e de planejamento) 

•!• Treinamento dos funcionarios a cada evento diferenciado 

•!• Fidelizagao de clientes e parceiros 

•!• Controle de Comunicagao (averiguagao de publicidade contratada e 

veiculada) 

5.2 DEFINI<;AO E DESCRI<;AO DE CARGOS 
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"Gala Eventos e Cerimonial" sera administrada com modernidade, 

qualidade e eficiencia. No dia-a-dia o trabalho de planejamento e atendimento 

serao realizados com a ajuda de uma secretaria, e a equipe de cerimonial 

apoiara na execu9ao do evento, onde eles serao essenciais. Sera o trabalho 

em equipe que garantira o sucesso do evento. 

5.2.1 Organograma 

ADMINISTRACAO 

5.3 PRIMEIRA ETAPA 

SECRET ARIA EQUIPE DE 
CERIMONIAL 

Forma9ao da equipe de cerimonial composta por: 4 recepcionistas, 1 

mestres de cerimonia, alem de 3 manobristas para estacionamento e 6 

seguran9as. 

0 treinamento da equipe sera feito atraves de material desenvolvido 

pela propria administradora, levando em conta seus conhecimentos. 

5.4SEGUNDA ETAPA 



78 

Atender ao cliente e diagnosticar o tipo de evento. Essa etapa e muito 

importante, pais o atendimento telefonico, ou pessoal, dependendo da empatia 

que a cerimonialista tera com o cliente, em qualquer urn desses cantatas, sera 

definitivo para que ele escolha a empresa ou a empresa concorrente. Ter 

clareza, ser objetivo e pegar o maior numero de informac;oes do cliente sem se 

prolongar muito, sao algumas das dicas para que o cliente nao ache cansativo 

esse primeiro contato, mas que tambem perceba que a empresa e capaz de 

realizar o evento e esta valorizando essa relac;ao cliente empresa. 

A definic;ao do servic;o a ser realizado tambem faz parte da segunda 

etapa, pais a partir do diagn6stico e que se sabera qual e o servic;o mais 

adequado, se nao for o servic;o Gold, pode ser apenas o Bronze, ou o Silver 

separadamente, ou ainda uma junc;ao dos dais. 

5.5TERCEIRA ETAPA 

Desenvolver os check Jistis de pre-evento e trans evento. E nesse 

momenta que se sabera quais os fornecedores mais adequados a serem 

contratados. Eles serao escolhidos para cada evento, levando em 

considerac;ao a qualidade do fornecedor e o orc;amento estipulado pelo cliente. 

E entao preparar os contratos de servic;o, detalhadamente, e colher as 

assinaturas. 

5.6QUARTA ETAPA 

A execuc;ao do evento. Preparac;ao de materiais como relat6rios trans 

evento, necessaire equipamentos (radios e contadores estatfsticos). Devem ser 

checados todos os fornecedores e funcionarios para a execuc;ao de suas 

atividades no evento e cobrar as ultimas contas do cliente. No decorrer do 
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evento, verificar se as etapas do relat6rio estao sendo cumpridas, supervisionar 

bebidas, mesas de doces, cafes, salgados, a alimentac;ao, som, garc;ons, enfim 

tudo o que ocorre durante o evento. A cerimonialista deve estar atenta a tudo e 

a todos. 

5.7 QUINTA ETAPA 

Essa etapa tern como objetivo o desenvolvimento de relat6rios 

especfficos, para a equipe de cerimonial, clientes e para controle de atividades 

e evoluc;ao da empresa a cada evento realizado. Como por exemplo: 

·:· lmpressoes sobre o evento 

·:· Avaliac;ao da cerimonialista 

·:· Avaliac;ao sobre os servic;os 

·:· Avaliac;ao da equipe 

·:· Edic;ao de fita 

•!• Escolha de fotos 

·:· Clipping 

·:· Dassie sobre o cliente 

•!• Acertos de contas (pagamentos finais) 

•!• Relat6rio para arquivo do cerimonialista 

•:• Relat6rio para cliente 

•!• Relat6rio para a equipe 

•!• Relat6rio para parceiros e patrocinadores 

•!• Atualizac;ao da agenda com novos contatos 



•!• Agendamento de alguns eventos conquistados 

•!• Agendamento com equipe para confraternizac;ao 

•!• Arquivamento do processo todo (acertos, sugestoes e gafes) 

80 
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6. VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA 

A analise do cenario financeiro e economico e da viabilidade do projeto 

e fundamental para que seja dada continuidade ao empreendimento. Essa 

avaliac;ao de projetos de investimento ajuda na decisao de aceitar urn projeto 

de investimento, visando a maximizac;ao do retorno do capital investido. 

6.1 PRESSUPOSTOS 

A economia do pais tera crescimento nos pr6ximos anos, segundo Jim 

0 Neill, chefe de pesquisa economica global do Goldman Sachs (criador da 

expressao Brie, que significa o grupo de paises grandes formados por Russia, 

Brasil, China e india). Ele preve crescimento de 5% ao ano para a economia 

Brasileira. 0 cenario de neg6cios para o mercado de eventos sociais e otimista, 

apesar de nao terem dados estatisticos especificos para este setor, ele vern 

crescendo nos ultimos anos e e atraves dessa perspectiva, do crescimento do 

numero da demanda por organizac;ao de eventos sociais, e tambem o 

crescimento pela procura de cursos tecnicos na area de cerimonial, por 

exemplo, por isso pode-se prever crescimento para essa area. Em Sorriso, 

estima-se que o crescimento em eventos sociais seja 4% para 2011 e mais 4% 

para o anode 2012. 

6.2 INVESTIMENTO INICIAL 

lnvestimento inicial e tudo o que urn negoc1o necessita para urn 

funcionamento adequado. E o gasto com bern ou servic;o ativado em func;ao de 

sua vida util ou de beneficios atribuiveis a periodos futuros. (CREPALDI, 2005). 
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0 investimento inicial da "Gala Eventos e Cerimonial" utilizara de 

recursos pr6prios para iniciar o neg6cio, sendo que esse valor provem da 

venda de uma camionete. Serao investidos R$ 82.581,35 reais para a abertura 

da empresa. Este valor esta dividido em capital inicial de R$ 70.000,00 reais, 

que foi previsto para cobrir os custos da empresa durante quatro meses sem 

vendas, mais o total investido em constitui9ao da empresa, comunica9ao, 

equipamentos, neste item vale ressaltar que sera usado os dais notebooks da 

administradora, nao havendo custo com rela9ao aos computadores, m6veis e 

utensilios, necessaire da cerimonialista e material de expediente, que gerou urn 

total de R$ R$ 12.581,35 reais. 0 investimento inicial pode ser assim 

representado: 

,,, 
·'*"1 I ,,dlfi, 7~ i;#Al ,,,,,0 

QUANTI DADE DESCRI<;AO VALOR TOTAL 

Constitui9ao da Empresa 
Taxa-Guia de 

1 Recolhimento/Jucemat R$ 75,00 R$ 75,00 
1 Taxa- DARF R$ 2,05 R$ 77,05 
1 Taxa de Bombeiro R$ 120,00 R$ 197,05 
1 Taxa de Alvara de funcionamento R$ 122,00 R$ 319,05 
1 Despesas de cart6rio R$ 25,00 R$ 344,05 
1 Registro Marca/Patente R$ 800,00 R$ 1.144,05 

Comunica9ao 
1000 Cartoes de visitas R$ 190,00 R$ 1.334,05 

Cria<;ao da marca e apllca95es R$ 3.500,00 R$ 4.834,05 
Assinatura de e-mail R$ 0,00 R$ 4.834,05 

1000 Papel de carta R$ 250,00 R$ 5.084,05 
1 Pasta e balsa personalizados R$ 100,00 R$ 5.184,05 

1000 Envelope A4 personalizado R$ 300,00 R$ 5.484,05 
Site dinamico e estatico R$ 2.850,00 R$ 8.334,05 

1000 Flyer R$ 230,00 R$ 8.564,05 
Fnuin;:~mentos , T 

2 Radios comunicadores R$ 530,00 R$ 9.094,05 
2 Contador Estatistico R$ 40,00 R$ 9.134,05 

M6veis e Utensilios 
1 Mesa R$ 350,00 R$ 9.484,05 
3 Cadeiras R$ 510,00 R$ 9.994,05 
1 Telefone Celular R$ 600,00 R$ 10.594,05 
1 lmpressora R$ 200,00 R$ 10.794,05 
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1 Tapete grande R$ 150,00 R$ 10.944,05 
1 Geladeira R$ 800,00 R$ 11.744,05 
1 Bebedouro R$ 70,00 R$ 11.814,05 
1 Cortina R$ 400,00 R$ 12.214,05 
1 Aparelho de Telefone Fixo R$ 30,00 R$ 12.244,05 
1 Cafeteira R$ 39,90 R$ 12.283,95 

Necessaire da cerimonialista 
1 kit necessaire R$ 268,00 R$ 12.551,95 

Material de expediente 
1 pacote Papel A4 R$ 12,90 R$ 12.564,85 

2 Canetas R$ 5,00 R$ 12.569,85 
2 Lapis R$ 3,00 R$ 12.572,85 
1 Regua R$ 1,50 R$ 12.57 4,35 
1 Marca texo R$ 5,00 R$ 12.579,35 
1 Borracha R$ 2,00 R$ 12.581,35 

Capital Social 
Capital lnicial R$ 70.000,00 

INVESTIMENTO TOTAL R$ 82.581,35 

6.2.1 Custos fixes 

Os custos fixos sao aqueles que permanecem inalterados, 

independentemente do acrescimo do nivel de produ9ao e venda. Deve ser 

analisado sempre de dentro de urn periodo especifico normalmente exercicio 

social. (MACHADO, 2004). 

A descri9ao dos custos fixes inicia-se como item de aluguel do im6vel. 

0 aluguel inicial de R$ 350,00 rea is sofrera reajuste de 10,21 o/o no segundo 

a no e 11 ,42°/o no terceiro a no, esse reajuste tern base no IGPM da Funda9ao 

Getulio Vargas. 0 item de sa Iarios e calculado 11 °/o de pr6-labore para o salario 

da administradora, e 8°/o do salario dos funcionarios, sabre 0 qual e cobrada 

tambem a taxa de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de servi9o) igual a 8°/o. 
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Ainda sabre o reajuste de salarios e encargos investidos na equipe de 

cerimonial, podemos demonstrar que no primeiro ano: 

0 mestre de cerimonia realiza 4,82 eventos por mes, pais 77% dos 

eventos realizados precisam de urn mestre de cerimonias. 0 calculo do salario 

e 4.82 x R$ 150,00 por evento = R$ 723,00 mensais. 

Recepcionistas realizam 6,25 eventos mensais x R$ 80,00 por evento 

= R$ 500,00 x 4 recepcionistas contratadas = R$ 2.000,00 reais mensais. 

Os manobristas realizam 4,82 eventos por mes, pais 77% dos eventos 

realizados precisam de manobristas. Entao 4.82 x R$ 60,00 por evento = R$ 

289,20 x 3 manobristas contratados = R$ 867.60,00 reais mensais. 

Os segurangas realizam 6,25 eventos mensais x R$ 80,00 por evento 

= R$ 500,00 x 6 segurangas = R$ 3.000,00 reais mensais. 

Sabre o reajuste de salarios e encargos investidos na equipe de 

cerimonial, podemos demonstrar que no segundo ano, com base na media de 

reajustes salariais dos ultimos tres anos, que e de 13,21%, e no crescimento de 

mercado de 9%, os salarios serao: 

0 mestre de cerimonia realiza 6.79 eventos por mes, pais 77% dos 

eventos realizados precisam de urn mestre de cerimonias. Entao 6.79 x R$ 

169,81 por evento = R$1153,00 reais mensais. 

Das recepcionistas e calculado: 8,83 eventos por mes x R$ 90,57 por 

evento = R$ 799,00 x 4 recepcionistas = R$ 3196,00 mensais. 

Os manobristas realizam 6.79 eventos por mes, pais 77% dos eventos 

realizados precisam de manobristas. Por isso, 6.79 x R$ 67,93 por evento = R$ 

461,24 x 3 manobristas = R$ 1383,73 reais mensais. 

Para os segurangas e calculado 8.83 eventos mensais x R$ 90,57 por 

evento = R$ 799,73 x 6 segurangas = R$ 4798,40 reais mensais. 
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E no terceiro ano, com base na media de reajustes salariais dos 

ultimos tres anos, que e de 11% para o ano Ill, e no crescimento de mercado 

de 9%, os salarios serao: 

0 mestre de cerimonia realiza 10,26 eventos por mes, pais 77% dos 

eventos realizados precisam de um mestre de cerimonias. Entao 10,26 x R$ 

188,49 por evento = R$ 1933,91 reais mensais. 

Recepcionistas = 13,33 eventos realizados por mes x R$ 100,53 por 

evento = R$ 1340,06 x 4 recepcionistas = R$ 5360,26 reais mensais. 

Os manobristas realizam 10,26 eventos por mes, pais 77% dos 

eventos realizados precisam de manobristas. Calcula-se 10,26 x R$ 75,40 por 

evento = R$ 773,60 x 3 manobristas = R$ 2320,80 reais mensais 

Seguranc;as = 13,33 eventos mensa is x R$ 100,53 por evento = R$ 

1340,06 x 6 seguranc;as = R$ 8040,36 mensais. 

Os encargos demonstrados pelo super simples no primeiro ano: 

•!• Ano 1: Receita Bruta em 12 meses de R$ 240.000,01 a R$ 360.000,00 

calculo = R$ 265.800,00 receita anual x 7,70% taxa super simples= R$ 

20.466,60 anual. 

•!• Ano II: Receita Bruta de 12 meses de R$ De R$ 360.000,01 a R$ 

480.000,00 Super simples= 8,49%. Calculo: R$ 377.985 x 8,49% taxa 

super simples= R$ 32.090,92. 

•!• Ano Ill: Receita Bruta de 12 meses de R$ 480.000,01 a R$ 600.000,00, 

taxa super simples e 8,97%. Calcula-se: R$ 510.880 x 8,97% = R$ 

45.818,76. 

0 INSS (lnstituto Nacional do Segura Social) recebera a taxa de 20% 

parte empresa, sendo assim para o ano 1: total do salario dos funcionarios R$ 
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6.323,00 x 20o/o = R$ 15.196,62. Ano II: INSS parte empresa = R$ 11.211,13 x 

20°/o = R$ 26.906,64. Ano Ill: INSS parte empresa = R$ 15.055,07 x 20o/o = R$ 

36.132,00. 

Os custos fixos dos anos I, II e II podem ser representados dessa maneira: 

DESCRI<;AO TOTAL/ MES TOTAL/ANO 
Aluguel R$ 350,00 R$ 4.200,00 
Telefene Celular R$ 160,00 R$ 1.920,00 
Internet banda larga R$ 60,00 R$ 570,00 
Material de expediente R$ 29,40 R$ 352,80 
Limpeza e censervac;ae R$ 15,00 R$ 180,00 
Salarie da Administrac;ae R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 
Salarie da secretaria R$ 600,00 R$ 7.200,00 
Salarie de 4 recepcienistas R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 
Salarie de 6 seguranc;as R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 
Salarie de 3 manebristas R$ 867.60 R$ 8.714,40 
Salaries de 1 mestre de cerimonia R$ 723,00 R$ 9.437,40 
Encarges R$ 1.425,48 R$ 17.105,76 
Encarges mensais (super simples) R$ 1.705,55 R$ 20.466,60 
INSS 20°/o parte empresa R$ 1.264,60 R$ 13.833,03 
Eventuais R$ 60,00 R$ 13.893,03 
TOTAL R$ 13.893,03 R$ 187.873,02 

DESCRI<;AO TOTAL/MES TOTAL/ANO 
Aluguel R$ 385,73 R$ 4.628,76 
Telefene Celular R$ 200,00 R$ 2.400,00 
Internet banda larga R$ 70,00 R$ 840,00 
Material de expediente R$ 31,25 R$ 375,00 
Limpeza e censervac;ae R$ 15,00 R$ 180,00 
Salarie da Administrac;ae R$ 3.200,00 R$ 38.400,00 
Salarie da secretaria R$ 680,00 R$ 8.160,00 
Salarie de 4 recepcienistas R$ 5.360,26 R$ 64.323,12 
Salarie de 6 seguranc;as R$ 4.798,40 R$ 57.580,80 
Salarie de 3 manebristas R$ 1.383,73 R$ 16.604,76 
Salaries de 1 mestre de cerimonia R$ 1.153,00 R$ 13.836,00 
Encarges R$ 2.145,77 R$ 25.749,24 
Encarges mensais (super simples) R$ 2.674,24 R$ 32.090,92 
INSS 20°/o parte empresa R$ 2.242,22 R$ 26.906,64 
Eventuais R$ 80,00 R$ 960,00 
TOTAL R$ 24.419,60 R$ 293.035,24 



DESCRICAO 
Aluguel 
Telefone Celular 
Internet banda larga 
Material de expediente 
Limpeza e conservac;ao 
Salario da Administrac;ao 
Salario da secretaria 
Salario de 4 recepcionistas 
Salario de 6 seguranc;as 
Salario de 3 manobristas 
Salaries de 1 mestre de cerimonia 
Encargos 
Encargos mensais (super simples) 
INSS 20% parte empresa 
Eventuais 
TOTAL 

6.2.2 Custos variaveis 

TOTAL/MES 
R$ 429,00 
R$ 250,00 

R$ 80,00 
R$ 32,50 
R$ 15,00 

R$ 4.500,00 
R$ 760,00 

R$ 2.000,00 
R$ 8.040,36 
R$ 2.320,80 
R$ 1.933,91 
R$ 3.441 ,46 
R$ 3.818,23 
R$ 3.011,00 

R$ 100,00 
R$ 30.732,26 
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TOTAL/ANO 
R$ 5.148,00 
R$ 3.000,00 

R$ 960,00 
R$ 390,00 
R$ 180,00 

R$ 54.000,00 
R$ 9.120,00 

R$ 24.000,00 
R$ 96.484,32 
R$ 27.849,60 
R$ 23.206,92 
R$ 41 .297,52 
R$ 45.818,76 
R$ 36.132,00 

R$ 1.200,00 
R$ 368.787,12 

Sao aqueles que variam na mesma propor<;ao que o nivel de produ<;ao 

e venda. (MACHADO, 2004). 

Pode-se dizer que o custo variavel e o custo de recursos com dura<;ao 

igual ou menor que a quantidade de servi<;os. Sao recursos aplicados a curta 

prazo, incorporando-se totalmente ao servi<;o. 

Pode ser assim representado: 

DESCRICAO TOTAL/MES TOTAL/ANOI 

Agua R$ 26,16 R$ 313,92 

Energia Eletrica R$ 53,17 R$ 638,04 
Telefone fixo R$ 75,00 R$ 154,33 

Combustfvel R$ 160,24 R$ 1.922,83 

Comunicac;ao R$ 188,30 R$ 2.259,57 

TOTAL R$ 502,86 R$ 5.288,69 



DESCRI<;AO 
Agua 
Energia Eh§trica 

T elefone fixo 
Combustive! 
Comunicagao + 
Outdoor 

TOTAL 

DESCRI<;AO 
Agua 
Energia Eletrica 
T elefone fixo 
Combustive! 
Comunicagao + Radio 
TOTAL 

TOTALIMES 
R$ 32,20 
R$ 62,25 
R$ 80,00 

R$ 180,90 

R$ 718,30 
R$1.073,65 

TOTALIMES 
R$ 39,84 
R$ 85,50 
R$ 98,00 

R$ 210,00 
R$ 308,30 
R$ 741,64 

6.2.3 Demanda pelo servi<;o 

BRONZE 
9 

BRONZE 
11 

BRONZE 
14 

SILVER 
6 

SILVER 
7 

SILVER 
11 

GOLD 
60 

GOLD 
80 

GOLD 
101 

MEN SAL 
6,25 

MEN SAL 
8,17 

MEN SAL 
10,50 

88 

TOTAL I ANO II 
R$ 386,40 
R$ 747,00 
R$ 174,45 

R$ 2.170,80 

R$ 8.619,60 
R$ 12.098,25 

TOTAL I ANO II 
R$ 478,08 

R$1.026,00 
R$ 1.176,00 
R$ 2.520,00 
R$ 3.699,60 
R$ 8.899,68 

ANUAL 
75 

ANUAL 
98 

ANUAL 
126 
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6.2.4 Fluxo de caixa projetado 

0 fluxo de caixa permite a uma empresa analisar os custos fixos do 

neg6cio que devem ser minimizados ao maximo, principalmente no inicio, 

porque sao esses custos que trarao maior risco para o neg6cio porque eles tem 

que ser pagos mesmo que nos meses iniciais nao haja neg6cio. 

1.1 lnvestimento Fixo R$ 12.283 95 

1.2 c 33o/o 51% 

R$ 82.283 95 

R$ 7.200 00 

R$ 24.000,00 
R$ 36.000 

9.437,40 

R$17.105 76 
R$ 20.466 60 

R$ 15 196 62 
R$ 15.256 62 

R$ 1.922,83 
R$ 154 33 
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0 fluxo de caixa e uma ferramenta de controle que objetiva ajudar na 

tomada de decisoes sobre a gestao financeira de uma empresa. E atraves 

dessa ferramenta que o empresario se informa sobre a movimentac;ao do 

dinheiro, das entradas e das saidas, em urn periodo determinado, e pode 

planejar prazos de pagamentos e recebimentos como tambem estar ciente do 

valor do neg6cio em determinado periodo, e ainda, analisar os melhores 

momentos para efetivar promoc;oes, vendas, reposic;ao de estoques, enfim 

planejar estrategicamente para que a empresa de lucro. 

6.2.5 Pay Back 

A analise financeira permite tambem avaliar o pay back, que em 

portugues retornar o investimento: diz quando as despesas igualam as receitas 

da empresa, e a partir do pay back que a empresa comec;a a ter lucro. 

A empresa recuperara os investimentos aplicados antes de tres anos 

de trabalho. 0 pay back mostrou que o retorno sobre o investimento sera com 

1 ano e 3 meses de abertura da empresa. 

6.2.6 Valor presente liquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR) 

lndicadores de lucratividade: o valor presente liquido (VPL) e a taxa 

interna de retorno (TIR) que sao calculados a partir da projec;ao de fluxo de 

caixa, servem para calcular anualmente o fluxo de caixa livre, ou seja, o volume 

de recursos liquido que sobra para os investidores do neg6cio; o VLP confronta 

o investimento inicial realizado e os fluxos de caixa liquidos gerados pelo 

neg6cio, e tambem compara o fluxo de caixa com a rentabilidade de igual risco 

no mercado, e verifica se o neg6cio esta construindo ou destruindo valor ou 
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seja se esta sendo 9erado mais recurso do que seriam 9erados em uma 

aplica9ao financeira de i9ual risco. 

A TIR representa a taxa de remunera9ao de capital que esta embutida 

em determinado fluxo de caixa, a taxa de juro que esta embutida nos fluxos de 

caixa projetados durante varios anos e a taxa interna de retorno. Quando a TIR 

e maior do que a taxa de remunera9ao de mercado, isso si9nifica que o 

ne96cio e born, ou seja, se o ne96cio rende mais em porcenta9em par ana do 

que numa aplica9ao no mercado. A taxa de aplica9ao do mercado projetada e 
de 15°/o. 

E assim calculada na calculadora HP: 

VIr investimento inicial- 82.581,35 chs 9 cfo 
VIr de retorno 1° ano - 56.169,07 9 cfj 
VIr de retorno 2° ano - 62.305,69 9 cfj 
VIr de retorno 3° a no - 106.935,30 9 cfj 
Para achar TIR - f IRR Aparece a taxa de 63,02%> 

Entrada de caixa i Valor Presente 
R$ 64.595,11 
R$ 71.651 54 15o/o R$ 62.305 

R$ 122.975 60 R$ 106.935 30 

riodo R$ 225.410 06 

lnvestimento lnicial R$ 82.581 35 

R$ 142.828 71 

lnvestimento lnicial 
TIR 

Taxa de desconto 15 i 
VPL R$ 142.828 71 
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6.3 CONSIDERA<;OES FINAlS 

Os indices demonstratives quanta a viabilidade da empresa sao 

genericos, o que deve ser avaliado e: se os valores obtidos estao dentro de 

uma faixa aceitavel. Se a liquidez ou a rentabilidade forem baixas, sera 

aceitavel se a empresa estiver passando por uma fase acelerada de expansao. 

0 excesso de liquidez pode tambem indicar rna administrac;ao dos recursos 

disponiveis. 

A antecipac;ao de resultados e o objetivo de urn plano de neg6cios, 

atraves dele pode-se perceber principalmente a relac;ao entre a empresa e o 

mercado, programar ac;oes e minimizar riscos. 

Apesar de o cerimonialista ainda trabalhar na informalidade e possivel 

a constituic;ao de uma empresa para desenvolver o trabalho com mais 

qualidade, criteria e controle. 0 empreendedorismo busca tambem a 

formalizac;ao de atividades com potencial de mercado. 

Ap6s o estudo do projeto, verifica-se que a empresa sera viavel e tera 

o retorno financeiro e de investimentos satisfat6rios no periodo programado. 

Em Iongo prazo a empresa pode expandir em ambito regional e ate estadual. 
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ANEXO 1 DATAS COMEMORATIVAS BRASILEIRA 

JANEIRO 

1 - Confraterniza9ao Universal 
1 - Dia Mundial da Paz 
2 - Dia da Abreugrafia 
5 - Cria9ao da Primeira Tipografia 
no Brasil 
6 - Dia de Reis 
6 - Dia da Gratidao 
7 - Dia da Liberdade de Culto 
8 - Dia do Fot6grafo 
9 - Dia do Fico (1822) 
9 - Dia do Astronauta 
14 - Dia do Enfermo 
15 - Dia Mundial do Compositor 
20 - Dia do F armaceutico 
21 - Dia Mundial da Religiao 
24 - Dia da Previdencia Social 
24 - Dia da Constitui9ao 
24- lnstitui9ao do Casamento Civil 
no Brasil 
25 - Dia do Carteiro e Cria9ao dos 
Correios 
25 - Dia do Aniversario de Sao 
Paulo 
26 - Dia internacional do Phelipe 
27 - Dia da Eleva9ao do Brasil a 
Vice-reino (1763) 
28 - Dia da Abertura dos Portos 
(1808) 
28 - Dia Nacional do Samuca 
30 - Dia da Saudade 
30 - Dia do Portuario 
30 - Dia Nacional das Hist6rias em 
Quadrinhos 
30 - Dia da Nao-violencia 
31 - Dia Mundial do Magico 

FEVEREIRO 
1 - Dia do Publicitario 
2 - Dia do Agente Fiscal 
2 - Dia de lemanja 
5 - Dia do Datiloscopista 
7- Dia do Grafico 
9 - Dia do Zelador 

1 0 - Dia do Atleta Profissional 
11 - Dia da Cria9ao da Casa de 
Maeda 
11 - Dia Mundial do Enfermo 
13 - Dia Nacional do Ministerio 
Publico 
14- Dia da Amizade 
16 - Dia do Reporter 
19 - Dia do Desportista 
21 - Dia da Conquista do Monte 
Castelo (1945) 
21- Dia do Exercito 
23 - Dia do Rotariano 
24- Promulga9ao da Primeira 
Constitui9ao Republicana (1891) 
25 - Dia da Cria9ao do Ministerio 
das Comunica96es 
27 - Dia do Agente Fiscal da 
Receita Federal 
27 - Dia Nacional do Livro Didatico 

MARCO 
02 - Dia Nacional do Turismo 
02 - Dia da Ora9ao 
03 - Dia do Meteorologista 
04- Dia Mundial da Ora9ao (1a 
sexta-feira do mes) 
05 - Dia do Filatelista Brasileiro 
07 - Dia do Fuzileiros Navais 
08 - Dia lnternacional da Mulher 
1 0 - Dia do T elefone 
10- Dia do Sogro 
12 - Aniversario de Recife (468 
anos) e Olinda (470 anos) 
12 - Dia do Bibliotecario 
14 - Dia do Vendedor de Livros 
14 - Dia Nacional da Poesia 
14- Dia dos Animais 
15 - Dia do Circa 
15 - Dia da Escola 
15 - Dia Mundial do Consumidor 
19 - Dia de Sao Jose 
19 - Dia do Carpinteiro 
19 - Dia do Marceneiro 
21 - lnicio do Outono 
21 - Dia mundial da Terra 



21 - Dia lnternacional Contra a 
Discriminac;;ao Racial 
21 - Dia Universal do Teatro 
22 - Dia Mundial da Agua 
23 - Dia Mundial do Optometrista 
23 - Dia Mundial da Meteorologia 
26 - Dia do Cacau 
27 - Dia do Circa 
28 - Dia do Diagramador 
28 - Dia do Revisor 
30 - Dia Mundial da Juventude 
31 - Dia da lntegrac;;ao Nacional 
31 - Dia da Saude e Nutric;;ao 
31 - Aniversario do Golpe Militar-
1964 

ABRIL 
01 - Dia da Mentira 
01 - Dia da Abolic;;ao da 
Escravidaodos indios- 1680 
02 - Dia do Propagandista 
02 - Dia lnternacional do Livro 
lnfantil 
04 - Dia Nacional do Parkinsoniano 
05-dia de jesus 
06- Paixao de Jesus (Sexta-feira da 
Paixao) (data m6vel) 
07 - Dia do Corretor 
07 - Dia do Jornalismo 
07 - Dia do Medico Legista 
07 - Dia Mundial da Saude 
08 - Dia da Nata9ao 
08 - Dia do Correia 
08 - Dia Mundial do Combate ao 
Cancer 
08 - Domingo de Pascoa (data 
m6vel) 
09 - Dia Nacional do Ac;;o 
10 - Dia da Engen haria 
12 - Dia do Obstetra 
13- Dia do Office-Boy 
13 - Dia dos Jovens 
13- Dia do Hino Nacional-1° 
Execuc;;ao do Hino Nacional 
Brasileiro -1831 
14 - Dia Pan-Americana 
14 - Dia Mundial do Cafe 
15 - Dia da Conservac;;ao do Solo 

15 - Dia Mundial do Desenhista 
15 - Dia do Desarmamento lnfantil 
16- Dia da Voz 
18 - Dia Nacional do Livro lnfantil 
18 - Dia de Monteiro Lobato 
18 - Dia da lmigrac;;ao Japonesa 
19 - Dia do indio 
19 - Dia do Exercito Brasileiro 
20 - Dia do Diplomata 
20 - Dia do Disco 
21 - Tiradentes 
21 - Aniversario da Execuc;;ao de 
Tiradentes, Proto-Martir da 
lndependencia 
21 - Dia da Latinidade 
21 - Dia do Metalurgico 
21 - Dia do Policial Civil 
21 - Dia do Policial Militar 
22 - Comemorac;;ao do 
Descobrimento do Brasil 
22- Dia da Forc;;a Aerea Brasileira 
22 - Dia da Comunidade Luso
brasileira 
22 - Dia do Planeta Terra 
23 - Dia de Sao Jorge 
23 - Dia Mundial do Escoteiro 
23 - Dia Mundial do Livro e do 
Direito do Autor 
24 - Dia do Agente de Viagem 
24 - Dia lnternacional do Jovem 
Trabalhador 
25 - Dia do Contabilista 
26 - Dia do Goleiro 
26 - Dia da 1 a Missa no Brasil 
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27 - Dia da Empregada Domestica 
27 - Dia do Sacerdote 
28 - Dia da Educac;;ao 
28 - Dia da Sogra 
30 - Dia do Ferroviario 
30 - Dia Nacional da Mulher 

MAIO 
01 - Dia Mundial do Trabalho 
02 - Dia Nacional do Ex-combatente 
02 - Dia do Taquigrafo 
03 - Dia do Sertanejo 
05 - Dia de Rondon 
05 - Dia da Comunidade 



05 - Dia Nacional do Expedicionario 
05 - Dia do Pintar 
05 - Dia do Marechal Rondon 
06 - Dia do Cart6grafo 
06 - Dia da Matematica 
07 - Dia do Oftalmologista 
07 - Dia do Silencio 
08 - Dia da Vit6ria 
08 - Dia do Profissional de 
Marketing 
08 - Dia do Artista Plastico 
08 - Dia lnternacional da Cruz 
Vermelha 
09 - Dia da Europa 
1 0 - Dia da Caval aria 
1 0 - Dia do Campo 
11 - Dia da lntegrac;ao do Telegrafo 
no Brasil 
12 - Dia Mundial do Enfermeiro 
13 - Comemorac;ao da Abolic;ao da 
Escravatu ra 
13 - Dia da Fraternidade Brasileira 
13 - Dia do Autom6vel 
13 - Dia das Maes 
14 - Dia Continental do Segura 
15 - Dia do Assistente Social 
15 - Dia do Gerente Bancario 
16- Dia do Gari 
17 - Dia lnternacional da 
Comunicac;ao e das 
Telecomunicac;oes 
17 - Dia da Constituic;ao 
18 - Dia dos Vidraceiros 
18 - Dia lnternacional dos Museus 
19 - Dia dos Academicos de Direito 
20 - Ascensao do Senhor (festa 
m6vel) 
20 - Dia do Comissario de Menores 
21 - Dia da Lingua Nacional 
22 - Dia do Apicultor 
23 - Dia da Juventude 
Constituciona I ista 
24 - Dia da lnfantaria 
24 - Dia do Datil6grafo 
24 - Dia do Detento 
24 - Dia do Telegrafista 
24 - Dia do Vestibulando 
25 - Dia da Industria 

25 - Dia do Massagista 
25 - Dia do Trabalhador Rural 
27 - Dia do Profissional Liberal 
27 - Dia do Engenheiro Agr6nomo 
28 - Dia das Luanas 
29 - Dia do Estatistico 
29 - Dia do Ge6grafo 
30 - Dia do Ge61ogo 
30 - Dia das Bandeiras 
31 - Dia do Comissario de Bordo 
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31 - Dia Mundial das Comunicac;oes 
Socia is 
31 - Dia do Espirito Santo 

JUNHO 
01 - Semana Mundial do Meio 
Ambiente 
01 - Dia de Caxias 
01 - Primeira transmissao de TV no 
Brasil 
03 - Dia Mundial do Administrador 
de Pessoal 
03 - Pentecostes (festa m6vel) 
05 - Dia da Ecologia 
05 - Dia Mundial do Meio Ambiente 
07 - Dia da Liberdade de lmprensa 
08 - Dia do Citricultor 
09 - Dia do Tenista 
09 - Dia da lmunizac;ao 
09 - Dia Nacional de Anchieta 
10 - Corpus Christi (festa m6vel) 
10 - Dia da Artilharia 
10 - Dia da Lingua Portuguesa 
10- Dia da Rac;a 
11 - Dia da Marinha Brasileira 
11 - Dia do Educador Sanitaria 
12 - Dia do Correia Aereo Nacional 
12 - Dia dos Namorados 
13 - Dia de Santo Antonio 
13 - Dia do Turista 
14 - Dia do Solista 
14 - Dia Universal de Deus 
17 - Dia do Funcionario Publico 
Aposentado 
18 - Dia do Quimico 
18 - Dia da lmigrac;ao Japonesa 
19 - Dia do Cinema Brasileiro 
20 - Dia do Revendedor 



21 - Dia da Midia 
21 - Dia do lmigrante 
21 - lnicio do inverno 
23 - Dia Universal Olimpico 
24 - Dia das Empresas Graficas 
24 - Dia de Sao Joao 
24 - Dia lnternacional do Leite 
26 - Dia do Metrologista 
27 - Dia Nacional do Progresso 
28 - Dia da Renova<;ao Espiritual 
29 - Dia de Sao Pedro e Sao Paulo 
29 - Dia do Papa 
29 - Dia da Telefonista 
29 - Dia do Pescador 

JULHO 
01 - Dia da Vacina BCG 
02- lndependencia da Bahia 
02 - Dia do Hospital 
02 - Dia do Bombeiro Brasileiro 
04 - Dia lnternacional do 
Cooperativismo 
04 - Comemora<;ao da 
lndependencia dos EUA (Data 
Nacional) 
04 - Dia do Operador de 
Telemarketing 
06- Dia da Cria<;ao do IBGE 
07 - Dia do Mendes 
08 - Dia do Panificador 
09 - Dia da Revolu<;ao e do Soldado 
Constitucionalista 
1 0 - Dia da Pizza 
12 - Dia do Engenheiro Florestal 
13 - Dia do Engenheiro de 
Saneamento 
13 - Dia do Cantor 
13 - Dia Mundial do Rock 
14 - Dia do Propagandista de 
Laborat6rio 
14 - Dia do Engenheiro Aquicultor 
14 - Dia da Liberdade de 
Pensamento 
15 - Dia Nacional dos Clubes 
15 - Dia lnternacional do Homem 
16 - Dia do Comerciante 
17 - Dia de Prote<;ao as Florestas 
19 - Dia da Caridade 
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19 - Dia Nacional do Futebol 
20- Dia do Amigo e lnternacional da 
Amizade 
20 - Dia da Primeira Viagem a Lua 
(1969) 
23 - Dia do Guarda Rodoviario 
23 - Dia da lsa (de Isis: Deusa do 
Am or) 
25 - Dia de Sao Crist6vao 
25 - Dia do Colona 
25 - Dia do Escritor 
25 - Dia do Motorista 
26 - Dia da Vov6 
27 - Dia do Motociclista 
28 - Dia do Agricultor 
31 - Dia mundial do orgasmo 

AGOSTO 
01 - Dia Nacional do Selo 
01 - Dia Mundial da Amamenta<;ao 
03 - Dia do Tintureiro 
05 - Dia Nacional da Saude 
08 - Dia do Paroco 
11 - Dia da T elevisao 
11 - Dia do Advogado 
11 - Dia do Estudante 
11 - Dia do Gar<;om 
11 - Dia lnternacional da Logosofia 
12 - Dia Nacional da Artes 
12- Dia dos Pais (testa m6vel, 
sempre no 2-0 domingo do mes) 
13 - Dia do Economista 
15 - Ascensao de Nossa Senhora 
15 - Dia da Informatica 
15 - Dia dos Solteiros 
16 - Dia do Fil6sofo 
19 - Dia do Artista de T eatro 
19 - Dia Mundial da Fotografia 
20 - Dia dos Ma<;ons 
22 - Dia do F olclore 
23 - Dia da lnjustic;;a 
24 - Dia da lnfancia 
24 - Dia dos Artistas 
24 - Dia de Sao Bartolomeu 
25 - Dia do Feirante 
25 - Dia do Soldado 
27 - Dia do Corretor de lm6veis 
27 - Dia do Psic61ogo 



28 - Dia da Avicultura 
28 - Dia dos Bancarios 
29 - Dia Nacional de Combate ao 
Furno 
31 - Dia dos Nutricionistas 

SETEMBRO 
01 - lnicio da Semana da Patria 
01 - Dia do Professor de Educa<;ao 
Fisica 
02 - Dia do Reporter Fotografico 
03 - Dia do Guarda Civil 
03 - Dia do Bi61ogo 
04 - Dia de Santa Rosalia 
05 - Dia Oficial da F armacia 
05 - Dia da Amazonia 
06 - Dia do Alfaiate 
06 - Oficializa<;ao da Letra do Hino 
Nacional 
07 - lndependencia do Brasil - Data 
Nacional 
08 - Dia lnternacional da 
Alfabetiza<;ao 
09 - Dia do Administrador 
09 - Dia do Medico Veterinario 
09 - Dia da Velocidade 
10 - Dia da lmprensa 
10 - Funda<;ao do 1° Jornal no Brasil 
12 - Dia do Operador de 
Rastreamento e dia do Fisico 
13 - Dia do Agronomo 
13 - Dia do Programador 
14- Dia da Cruz 
14- Dia do Frevo 
15 - Dia do Cliente 
16 - Dia lnternacional para a 
Preserva<;ao da Camada de Ozonio 
17 - Dia da Compreensao Mundial 
18 - Dia dos Simbolos Nacionais 
19 - Dia de Sao Geraldo 
19 - Dia do Teatro 
19 - Dia do Comprador 
20 - Dia do Funcionario Municipal 
20 - Dia do Gaucho 
20 - Dia da Revolu<;ao Farroupilha 
(RS) 
21 - Dia da Arvore 
21 - Dia do F azendeiro 

21 - Dia do Radialista 
21 - Dia do Contra 
21 - Dia da Luta Nacional das 
Pessoas com Deficiencias 
22 - Data da Juventude do Brasil 
23 - lnicio da Primavera 
23 - Dia do Soldador 
25 - Dia Nacional do Transite 
26 - Dia lnteramericano das 
Rela<;oes Publicas 
26 - Dia Mundial do Cora<;ao 
27 - Dia de Sao Cosme e Damiao 
27 - Dia do Encanador 
27- Dia Mundial de Turismo 
28 - Dia da Lei do Ventre Livre 
29 - Dia do Anunciante 
29 - Dia do Petr61eo 
30 - Dia da Secretaria 
30 - Dia da Navega<;ao 
30 - Dia Mundial do Tradutor 
30 - Dia Nacional do Jornaleiro 

OUTUBRO 
01 - Dia lnternacional da Terceira 
I dade 
01 - Dia do Vendedor 
01 - Dia Nacional do Vereador 
03 - Dia Mundial do Dentista 
03 - Dia do Petr61eo Brasileiro 
03 - Dia das Abelhas 
04 - Dia da Natureza 
04 - Dia da Ecologia 
04 - Dia do Barman 
04 - Dia do Cao 
04 - Dia do Poeta 
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04- Dia de Sao Francisco de Assis 
05 - Dia das Aves 
05 - Dia Mundial dos Animais 
07 - Dia do Compositor 
08 - Dia do Nascituro 
08 - Dia do Direito a Vida 
08 - Dia do Nordestino 
1 0 - Seman a da Ciencia e 
Tecnologia 
10 - Dia Mundial do Lions Clube 
11 - Dia do Deficiente Fisico 
11 - Cria<;ao de Mato Grosso do Sui 
11 - Dia do Teatro Municipal 



12 - Dia de Nessa Senhora 
Aparecida 
12 - Dia da Crianc;a 
12- Dia do Atletismo 
12- Dia do Engenheiro Agronomo 
12- Dia do Mar 
12 - Dia do Descobrimento da 
America 
13 - Dia do Terapeuta Ocupacional 
13 - Dia do Fisioterapeuta 
14 - Dia Nacional da Pecuaria 
15 - Dia da/o Normalista 
15 - Dia do Professor 
16 - Dia Mundial da Alimentac;ao 
16- Dia da Ciencia e Tecnologia 
17 - Dia da Industria Aeronautica 
Brasileira 
17 - Dia do Eletricista 
18 - Dia do Medico 
18 - Dia do Estivador 
18 - Dia do Securitario 
18 - Dia do Pintar 
19 - Dia do Profissional da 
Informatica 
20 - Dia lnternacional do 
Controlador de Trafego Aereo 
20 - Dia do Arquivista 
21 - Dia do Contato 
23 - Dia da Aviac;ao e do Aviador 
24 - Dia das Na96es Unidas- ONU 
24- Aniversario de Goiania 
25 - Dia da Democracia 
25 - Dia da Saude Dentaria 
25 - Dia do Dentista Brasileiro 
25 - Dia do Sapateiro 
28 - Dia do Funcionario Publico 
29 - Dia Nacional do Livre 
30 - Dia do Balconista 
30 - Dia do Comerciario 
31 - Dia Mundial do Comissario de 
Voo 
31 - Dia Nacional do Saci 
31 - Dia das Bruxas (Halloween) \ 

NOVEMBRO 
01 - Dia de Todos os Santos 
02 - Dia de Finados 
03 - Dia do Cabeleireiro 
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03 - lnstituic;ao do Direito e Voto da 
Mulher (1930) 
04 - Dia do Inventor 
05- Dia da Ciencia e Cultura 
05 - Dia do Cinema Brasileiro 
05 - Dia Nacional da Lingua 
Portuguesa ( desde 2005) 
05 - Dia do Radioamador e Tecnico 
em Eletron ica 
05 - Dia do Tecnico Agricola 
08 - Dia do Aposentado 
08 - Dia Mundial do Urbanismo 
09 - Dia do Hoteleiro 
10- Dia do Trigo 
11 - Dia do Soldado Desconhecido 
12 - Dia do Diretor de Escola 
12 - Dia do Supermercado 
14 - Dia Nacional da Alfabetizac;ao 
15 - Proclamac;ao da Republica 
16 - Semana da Musica 
17 - Dia da Criatividade 
19 - Dia da Bandeira 
20 - Dia do Auditor Interne 
20 - Dia Nacional da Consciencia 
Negra 
21 - Dia da Homeopatia 
21 - Dia mundial da televisao 
21 - Dia das Saudac;oes 
22 - Dia do Musico 
22 - Dia lnternacional do Livre 
25 - Dia Nacional do Doador de 
Sangue 
26 - Dia do Ministerio Publico 
27- Dia do aniversario da Adelia 
27- Dia do Tecnico da Seguranc;a 
do Trabalho 
28 - Dia Mundial de Ac;ao de Grac;as 

DEZEMBRO 
01 - Dia lnternacional da Luta 
Contra a AIDS 
01 - Dia do lmigrante 
01 - Dia do Numismata 
02 - Dia Nacional do Samba 
02 - Dia da Astronomia 
02 - Dia Pan-americana da Saude 
02 - Dia Nacional das Relac;oes 
Publicas 



03 - Dia lnternacional do Portador 
de Deficiencia 
04 - Dia da Propaganda 
04 - Dia do Pedicure 
04 - Dia do Orientador Educacional 
08- Dia Mundial da lmaculada 
Concei9ao 
08 - Dia da Familia 
08 - Dia da Justi9a 
09 - Dia do Fonoaudi61ogo 
09 - Dia do Alco61ico Recuperado 
10 - Declara9ao Universal Direitos 
Humanos 
10 - Dia lnternacional dos Povos 
lndigenas 
10 - Dia Universal do Palha9o 
11 - Dia do Arquiteto 
11 - Dia do Engenheiro 
11 - Dia do Agronomo 
13- Dia do Cego 
13 - Dia do Marinheiro 
13 - Dia do 6ptico 
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13- Dia de Santa Luzia 
13 - Dia do Engenheiro Avaliador e 
Perito de Engenharia 
14 - Dia Nacional do Ministerio 
Publico 
16 - Dia do Reservista 
18 - Dia do Muse61ogo 
19 - Dia do Atleta Profissional 
20 - Dia do Mecanico 
21 - Dia do Atleta 
22 - lnicio do verao 
23 - Dia do Vizinho 
24 - Dia do Orfao 
25- Natal 
26 - Dia da Lembran9a 
28 - Dia do Salva-vidas 
31 - Dia de Sao Silvestre 
31 - Reveillon 
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ANEXO 2 BOD AS 

a1° Bodas de Papel 51° Bodas de Bronze 

a2° Bod as de Algodao 52° Bodas de Argila 

a3° Bodas de Couro ou Trigo 53° Bodas de Antimonic 

a4° Bodas de Flores, Frutas ou Cera 54° Bodas de Niquel 

a so Bodas de Madeira ou Ferro 55° Bod as de Ametista 

a so Bodas de Ac;ucar ou Perfume 56° Bodas de Malaquita 

a7° Bodas de Latao ou La 57° Bodas de Lapis-lazuli 

aao Bodas de Barra ou Papoula sao Bodas de Vidro 

ago Bodas de Ceramica ou Vime sgo Bodas de Cereja 

1a0 Bodas de Estanho ou Zinco sao Bodas de Diamante 

11° Bod as de Ac;o 61° Bodas de Cobre 

12° Bodas de Seda ou Onix S2° Bodas de Telurita 

13° Bodas de Linho ou Renda S3° Bodas de Sandalo 

14° Bodas de Marfim 64° Bod as de F abulita 

15° Bodas de Cristal 65° Bodas de Platina 

1S0 Bodas de Safira ou Turmalina 66° Bodas de Ebano 

17° Bodas de Rosa 67° Bodas de Neve 

1a0 Bodas de Turquesa sao Bodas de Chumbo 

19° Bodas de Cretone ou Agua Marinha S9° Bodas de Mercurio 

2a0 Bodas de Porcelana 7a0 Bodas de Vinho 

21° Bodas de Zircao 71° Bodas de Zinco 

22° Bodas de Louc;a 72° Bodas de Aveia 

23° Bodas de Palha 73° Bodas de Manjerona 

24° Bodas de Opala 74° Bodas de Macieira 

25° Bodas de Prata 75° Bodas de Brilhante ou Alabastro 

26° Bodas de Alexandrita 7S0 Bodas de Cipestre 

27° Bodas de Crisoprasio 77° Bod as de Alfazema 

2a0 Bodas de Hematita 7a0 Bodas de Benjoim 

29° Bodas de Erva 79° Bodas de Cafe 
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30° Sodas de Perala aoo Sodas de Nogueira ou Carvalho ! 

31° Sodas de Nacar a1° Sodas de Cacau 

32° Sodas de Pinho a2° Sodas de Crave 

33° Sodas de Crizopala a3° Sodas de Begonia 

34° Sodas de Oliveira a4° Sodas de Crisantemo 

35° Sodas de Coral a so Sodas de Girassol 

36° Sodas de Cedro a6° Sodas de Hortensia 

37° Sodas de Aventurina a7° Sodas de Nogueira 

3a0 Sodas de Carvalho aao Sodas de Pera 

3go Sodas de Marmore ago Sodas de Figueira 

40° Sodas de Esmeralda goo Bod as de Alamo 

41° Sodas de Seda g1o Sodas de Pinheiro 

42° Sodas de Prata dourada g2o Sodas de Salgueiro 

43° Sodas de Azeviche g3o Sodas de lmbuia 

44° Sodas de Carbonate g4o Sodas de Palmeira 

45° Sodas de Rubi gso Sodas de Sandalo 

46° Bod as de Alabastro g6o Sodas de Oliveira 

47° Sodas de Jaspe g7o Sodas de Abeto 

4a0 Sodas de Jaspe gao Sodas de Pinheiro 

4go Sodas de Heliotropic ggo Sodas de Salgueiro 

50° Sodas de Ouro 1QQO Sodas de Jequitiba 

Fonte: Wikipedia, a enciclopedia livre. 
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ANEXO 3 SALARIOS DOS ULTIMO 3 ANOS 

Data Valor Data Valor Data Valor 

jan/07 350 jan/08 380 jan/09 415 

fev/07 350 fev/08 380 fev/09 465 

mar/07 350 mar/08 415 mar/09 465 

abr/07 380 abr/08 415 abr/09 465 

mai/07 380 mai/08 415 mai/09 465 

jun/07 380 jun/08 415 jun/09 465 

jul/07 380 jul/08 415 jul/09 465 

ago/07 380 ago/08 415 ago/09 465 

set/07 380 set/08 415 set/09 465 

out/07 380 out/08 415 out/09 465 

nov/07 380 nov/08 415 nov/09 465 

dez/07 380 dez/08 415 

Fonte: http://www.debit.eom.br/consulta30.php?indice=salario_minimo 
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ANEX04 ALUGUEIS UL TIMOS 3 ANOS 

IGP-M (FGV) IGP-M (FGV) IGP-M (FGV) 
jan/07 1,0385 jan/08 1,0775 jan/09 1,0981 
fev/07 1,0342 fev/08 1,0838 fev/09 1,0814 

mar/07 1,0368 mar/08 1,0866 mar/09 1,0785 
abr/07 1,0428 abr/08 1,0909 abr/09 1,0627 
mai/07 1,0476 mai/08 1,098 mai/09 1,0538 
jun/07 1,044 jun/08 1,1153 jun/09 1,0364 
jul/07 1,039 jul/08 1,1344 jul/09 1,0153 

ago/07 1,04 ago/08 1,1511 ago/09 0,9934 
set/07 1,0463 set/08 1,1363 set/09 0,993 
out/07 1,0567 out/08 1,1231 out/09 0,9961 
nov/07 1,0628 nov/08 1,1223 nov/09 0,9869 
dez/07 1,0622 dez/08 1,1188 

Fonte: http://www.debit.eom.br/aluguel20.php?ind=igpm 



106 

ANEXO 5 SUPER SIMPLES NACIONAL 

TABELA 24- ALIQUOT AS PARA SETOR DE SERVICOS- SUPER SIMPLES 
PIS/ 

Receita Bruta em 12 meses (R$) ALiQUOT A IRPJ CSLL CO FINS PASEP ISS 
Ate 12o.ooo,oo 4,50°/o 0,00°/o 1 ,22°/o 1 ,28°/o 0,00°/o 2,00°/o 
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54°/o O,OOo/o 1 ,84°/o 1,91 °/o 0,00°/o 2,79°/o 
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70°/o 0, 16o/o 1 ,85°/o 1,95% 0,24o/o 3,50o/o 
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49o/o 0,52o/o 1 ,87o/o 1 ,99°/o 0,27% 3,84% 
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97°/o 0,89% 1 ,89°/o 2,03o/o 0,29°/o 3,87°/o 
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78°/o 1,25% 1 ,91 °/o 2,07% 0,32°/o 4,23°/o 
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1 ,62o/o 1 ,93°/o 2,11°/o 0,34°/o 4,26o/o 
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76°/o 2,00°/o 1,95% 2, 15o/o 0,35°/o 4,31 o/o 
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51o/o 2,37o/o 1,97% 2,19% 0,37°/o 4,61 °/o 
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00°/o 2,74°/o 2,00% 2,23% 0,38°/o 4,65% 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80°/o 3, 12°/o 2,01 °/o 2,27°/o 0,40°/o 5,00o/o 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49°/o 2,03o/o 2,31 o/o 0,42% 5,00o/o 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70°/o 3,86% 2,05°/o 2,35°/o 0,44°/o 5,00% 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14, 15o/o 4,23°/o 2,07°/o 2,39°/o 0,46°/o 5,00°/o 
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60°/o 4,60°/o 2,1 Oo/o 2,43°/o 0,47o/o 5,00o/o 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90o/o 2, 19°/o 2,47o/o 0,49o/o 5,00o/o 
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50o/o 5,21 °/o 2,27o/o 2,51 °/o 0,51 °/o 5,00o/o 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51 o/o 2,36o/o 2,55% 0,53°/o 5,00°/o 
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40°/o 5,81 o/o 2,45°/o 2,59°/o 0,55°/o 5,00o/o 
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85o/o 6, 12o/o 2,53% 2,63% 0,57°/o 5,00o/o 

FONTE: Lei complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 




