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RESUMO

Inicialmente a ideia principal para idealiz8r;aO deste projeto era montar uma
videolocadora na cidade de Curitiba PR, mas uma primeira analise de mercado
constatou-se que este mercado esta saturado nesta capital com a existencia de
grandes fedes de videolocadoras como Blockbuster, Cartoon juntamente com Qutras
centenas de pequenas videolocadoras espalhadas pela cidade.

Esta situa,ao levou os estudo para a cidade de Campo Largo PR onde alguns
integrantes da equipe residem e nao estavam satisfeitos com 0 servir;o das
videolocadoras existentes na regiao.

A empresa Block Toon Video sera uma locadora de filmes localizada no
centro da cidade de Campo Largo - PR, com objetivo de loca,ao de filmes em VHS
e DVD tendo como diferencial a prestac;ao de urn servic;o especializado com
funcionarios capacitados na area cinematografica e urn sistema de busea e entrega
dos filmes na casa do cliente e 0 compromisso de manter 0 maior aeervo de
lanyamentos da regiao.

o resultado esperado com base no volume de vendas e gastos gerais da
nova loeadora ira se pagar em urn prazo maximo de tres anos e dais meses. 0
quadro de empregados sera totalizado em sete pessoas sendo quatro empregos
diretos e tres indiretos. Levando em considera98o que 0 mercado de Campo Largo
nao se apresenta saturado e per se tratar de urn serviyo diferenciado, que visa
ofereeer eomodidade ao cliente. Tornando-se urn empreendimento atrativo.

Ao analisar a concorrencia verificou-se que em sua maioria sao empresas
familiares sem os principios basicos da administrayao nao trabalhando todos os
recursos disponiveis, nem reinvest indo as lucros na empresa em busca de melhorias
na empresa.

Observando 0 constante crescimento na regiao e atraves da pesquisa 0
nurnero de clientes insatisfeitos, notou-se um crescimento sociocultural e economico,
tornando-os mais exigentes na qualidade de servi90S oferecidos neste segrnento.

A Block Toon Video busca a diferenciayao no mercado levando ao cliente
comodidade e satisfaC;ao para que se crie um vinculo de parceria entre 0 consumidor
e a marea.

A eonclusao final do projeto e que tratando-se de prestayao de servic;o no
ramo de video locadora foi constatado que ° mercado oferece subsidios para um
bom investimento, tornando assim sua viabilidade positiva.

xii



1. INTRODU<;:Ao

o objetivo deste projeto e buscar a viabiliza~ao e 0 desenvolvimento do

empreendimento com aplicac;6es e solw;:6es de curto, medic e lango prazo. Escolher

o ramo de video locadora pode ser urn neg6cio interessante e lucrativD, aHada aD

prazer e 80 charme que envolve 0 trabalho com diversao e prodw;ao cultural.

Neste tipo de empreendimento e fundamental estar bern inform ado, e prestar

urn born atendimento, especial mente quando S8 trata do setor de servic;os. Urn

cliente bern atendido sempre volta, ele e a fonte de lucre da empres8.

Esse mercado ja viveu momentos de g16ria nos anos 80 e inicio dos anos 90.

Depois, amargou prejuizos com expansao desenfreada e entrada de concorrentes

de peso como a Blockbuster. Quem trabalhava na pirataria perdeu espaC;o e as

armadores nao sobreviveram. Mais maduro, 0 setor oferece oportunidades de

negocio para quem se profissionalizar, investir no acervo e criar diferenciais.

o ramo de video locadora tem demonstrado urn rnercado bastante prornissor,

principal mente devido as grandes oportunidades oferecidas pel a industria de

entretenimento no mundo, porem bastante desafiador em func;ao da intensa

dinamica deste mercado movido por constantes mudanc;:as e evolur;oes, exigindo urn

profissional empreendedor e bern preparado para gerir a atividade.

Desla forma esle esludo esla sendo realizado para a video locadora Block

Toon que visa profissionalizaC;8o, buscando diferenciaC;8o no mercado de Campo

Largo proporcionando aos clientes a satisfaC;8o no servic;o prestado.

A comodidade de ter cinema em casa, longe das aborrecidas e estressantes

filas, conquistou a classe media urbana. Os aparelhos de video cassete e DVD est80

cad a dia mais acessiveis a grande parcela da populac;:8o. A uni80 destes fatores



tornou esta OP980, um dos mais baratos meios de diversao. Transformando as video

locadoras em 6timas oportunidades de neg6cios.



2. FUNDAMENTAC;;Ao TEORICA

2.1 A HISTORIA DO CINEMA

Conforme idealizado por Igor Verzola (em www.cinemanet.com.br 2004),

comparada a Qutras artes como 0 Teatro, a historia do cinema e curta, mas em seu

primeiro centenaria, comemorado em 1995, ja produzira varias obras-primas. Entre

os inventos precursores do cinema cabe Gitar as sombras chinesas, silhuetas

projetadas sobre uma parede DU tela, surgidas na China cinco mil anos antes de

Cristo e difundidas em Java e na india. Outra antecessora foi a lanterna magica,

caixa dotada de uma fonte de luz e lentes que enviava a uma tela imagens

ampliadas, inventada pel a alemao Athanasius Kircher no Seculo XVII.

A inven<;iio da fotografia no Seculo XIX pelos franceses Joseph-Nicephore

Niepce e Louis-Jacques Daguerre abriu caminho para 0 espetaculo do Cinema, que

tambem deve sua existencia as pesquisas do ingles Peter Mark Rogel e do belga

Joseph-Antoine Plateau sobre a persistencia da imagem na retina ap6s ter sido

vista.

Em 1833, 0 britanico W. G. Horner idealizou ° zootropio, jogo baseado na

sucessao circular de imagens. Em 1877, 0 frances Emile Reynaud criou 0 teatro

6ptico, combinac;ao de lanterna magica e espelhos para projetar filmes de desenhos

numa tela. Ja enH30 Eadweard Muybridge, nos Estados Unidos, experimentava 0

zoopraxinoscopio, decompondo em fotogramas corridas de cavalos. Por fim, outro

americano, ° prolffico inventor Thomas Alva Edison, desenvolvia, com 0 auxflio do

escoces William Kennedy Dickson, a filme de celul6ide e um aparelho para a visao

individual de filmes chamado cinetosc6pio.

http://www.cinemanet.com.br


Os irmaos Louis e Auguste Lumiere, franceses, conseguiram projetar imagens

ampliadas numa tela grar;as ao cinematografo, invento equipado com um

mecanismo de arrasto para a pelicula. Na apresenta~ao publica de 28 de dezembro

de 1895 no Grand Cafe do boulevard des Capucines, em Paris, 0 publico viu, pela

primeira vez, filmes como La Sortie des ouvriers de I'usine Lumiere (A saida dos

operarios da fabrica Lumiere) e L'Arrivee d'un train en gare (Chegada de um trem a

esta980), breves testemunhos da vida cotidiana.

2.1.1 Cinema no mundo

o frances Georges Melies, considerado 0 criador do espetaculo

cinematografico, foi 0 primeiro a encaminhar 0 novo invento no rumo da fantasia,

transformando a fotografia animada, de divertimento que era, em meio de expressao

artlstica. Melies utilizou cenarios e efeitos especiais em todos seus frlmes, ate em

cinejornais, que reconstituiam eventos importantes com maquetes e truques opticos.

Dos trabalhos que deixou marcaram epoca Le Cuirasse Maine (1898; 0

encoura~do Maine), La Caverne maudite (1898; A caverna maldita).

Pioneiros ingleses, como James Williamson e George Albert Smith, formaram

a chamada escola de Brighton, dedicada ao filme documental e primeira a utilizar

rudimentos de montagem. Na Fran9a, Charles Pathe criou a primeira grande

industria de filmes; do curta-metragem passou, no grande estudio construido em

Vincennes com seu socia Ferdinand Zecca, a realizar frlmes longos em que

substituiram a fantasia pelo realismo, 0 maior concorrente de Pathe foi Louis

Gaumont, que tambem criou uma produtora e montou uma fabrica de equipamentos

cinematograficos e lanc;:oua primeira mulher cineasta, Alice Guy.



Na Franr;a foram feitas as primeiras comedias e nelas se combinavam

personagens divertidos com perseguil'oes. 0 comediante mais popular da epoca foi

Max Linder, criador de um tipo refinado, elegante e melanc61ico que antecedeu, de

certo modo, 0 Carlitos de Chaplin. Tambem ali foram produzidos, antes da primeira

guerra mundial (1914-1918) e durante 0 conflito, os primeiros filmes de aventuras em

episOdios quinzenais que atraiam 0 publico. Os seriados mais famosos foram

Fantomas (1913-1914) e Judex (1917).

2.1.2 Surgimento do cinema sonora

Oesde a invenc;ao do cinema ja se experimentava em varios paises a

sincronizac;ao de imagem e som.

A beira da falemcia, os irmaos Warner apostaram seu futuro no arriscado

sistema sonoro, eo exito do mediocre, mas curiosa The Jazz Singer (1927; 0 cantor

de jazz) consagrou 0 chamado "cinema falado", logo cantado e danl'ado. Dos

Estados Unidos, os filmes sonoros se estenderam por todo a mundo, em luta com a

estetica muda. 0 cinema se converteu num espetaculo visual e sonoro, destin ado a

urn publico maior, e pas sou a dar mais importancia aos elementos narrativos, 0 que

levou a arte ao realismo e a dramaticidade do dia-a-dia.

Em 1930, popularizaram-se os filmes de gangster, par a par com os westerns,

que S8 aprimoravam e ganhavam enredos complexos. 0 problema do banditismo

urbano, questao social grave, foi abordado em filmes da epOC8.

Outras vertentes fluiram, como os musicais e series danc;antes, as comedias

malucas e sofisticadas que consagraram Ernest Lubitsch, Leo McCarey, Howard

Hawks, William Wellman, Gregory La Cava e George Cukor, e os dramas de horror



como Frankenstein (1931), de James Whale, Dracula (1931), de Tod Browning, Dr.

Jekyll and Mr. Hyde (1932; 0 medico e 0 monstro), de Roubem Mamoulian, e The

Mummy (1932; A mumia), de Karl Freund.

Finalmente floresceu 0 melodrama, com torrentes de sentimentalismo,

dilemas morais e supremacia feminina.

2.1.3 Cinema no p6s-guerra

Com 0 fim da segunda guerra mundial, 0 cinema internacional entrou numa

fase de transiy80 cujas principais caracteristicas fcram 0 repudio as formas

tradicionais de produc;ao e urn ;nedito compromisso etico dos artistas. Assumindo

atitude mais critica em relagao aos problemas humanos, 0 cinema rompeu com a

Urania dos estudios e passou a procurar nas ruas 0 encontro de pessoas e

realidades.

2.2 CINEMA NO BRASIL

Em quase 100 anos de existencia, 0 cinema brasileiro produziu cerca de dois

mil filmes e conquistou rna is de 50 premios internacionais, mas ainda encontra

dificuldades em se estabelecer como industria. Com a chanchada, nos anos 30,

come<;a a se formar urn mercado consumidor. Na produ~o, 0 investimento mais

ousado e a inaugura<;ao, em 1949, dos estudios da Vera Cruz, que fracassa cinco

anos depois. A partir dos anos 50 e 60 0 cinema novo introduz tematicas e



linguagens nacionais. A criac;ao da Embrafilme, organismo estatal que financia,

produz e distribui filmes, em 1969, cria condi90es para que a produc;ao nacional se

multiplique, e 0 pais chega nos anos 80 ao auge do cinema comercial, produzindo

ate 100 filmes em um ano. No final da decada 0 modelo estatal entra em crise, que

tern seu apice com a extinC;ao da Embrafilme, em 1990. Alguns sinais de vitalidade

sao notados, a partir de 1993, na forma de uma produC;ao limitada, mas de boa

qualidade.

2.2.1 Origem

Em 81711896, apenas sete meses depois da hist6rica exibi,ao dos filmes dos

irmaos Lumiare em Paris, realiza-se, no Rio de Janeiro, a prime ira sessao de cinema

no pais. Um ano depois, Paschoal Segreto e Jose Roberto Cunha Salles inauguram,

na rua do Ouvidor, uma sala permanente. Em 1898, Afonso Segreto roda 0 primeiro

filme brasileiro: algumas cenas da baia de Guanabara. Seguem-se pequenos filmes

sobre 0 cotidiano carioca e filmagens de pontos importantes da cidade, como 0

Largo do Machado e a Igreja da Candelaria, no estilo dos documentarios franceses

do inicio do Seculo.

2.2.2 Primeiros filmes

Durante dez anos 0 cinema brasileiro praticamente inexiste devido a
precariedade no fornecimento de energia eletrica. A partir de 1907, com a

inaugura,ao da usina de Ribeirao das Lages, mais de uma dezena de salas de



exibig80 sao abertas no Rio de Janeiro e em Sao Paulo. A comercializag8o de filmes

estrangeiros e seguida por uma promissora prodUg80 nacional. Documentarios em

curta-metragem abrem caminho para filmes de ficgao cada vez mais fongos. as

estranguladores (1908), de Antonio Leal, baseado em fato policial veridico, com

cerca de 40 minutos de projegao, e considerado 0 primeiro filme de ficgao brasileiro,

tendo sido exibido mais de 800 vezes. Esse filao e exaustivamente explorado, e

outros crimes da epoca sao reconstituidos em Noivado de sangue, Um drama na

Tijuca e A mala sinistra.

2.2.3 Hollywood brasiieira

A partir de 1930, a infra-estrutura para a produyao de filmes se sofistica com a

instalagao do primeiro estudio cinematografico no pais, 0 da companhia Cinedia, no

Rio de Janeiro que com a comedia musical - como Ala, ala, BrasH, ala, ala, Carnaval

e Onde estas, felicidade - langa atores como Oscarito e Grande Otero. A Cinedia se

dedica a produzir dramas populares e comedias musicais, que fieam conhecidas

pela denominagao generica de chanchadas. Humberto Mauro assina 0 primeiro fifme

da companhia, sendo considerado a primeiro grande cineasta revel ado pelo cinema

brasileiro. Em 1941 e criada a Atliintida, que centraliza a produc,:ao de chanchadas

cariocas dominando a mercado ate meados de 1950, promovendo comediantes

como Ze Trindade e Dercy Gon,alves.

A reagao paulista acontece mais tarde com 0 ambicioso estudio da Vera Cruz,

em Sao Bernardo do Campo. Empreendimento grandioso, a Companhia Vera Cruz

surge em 1949. Renegando a chanchada, contrala tecnicos estrangeiros e

ambiciona produ,oes mais aprimoradas. 0 cangaceiro (1953), de Lima Barreto, faz



sucesso internacional, iniciando 0 cicio de filmes sobre cangac;:o. Amacio Mazzaropi

e urn dos grandes salarios da companhia, vivendo 0 personagem caipira mais bem

sucedido do cinema nacional. A ausencia de um esquema viavel de distribuic;:ao e

apontada como a principal causa do fracasso da Vera Cruz.

2.2.4 Identidade nacional

Em meados da decada de 50, os personagens comec;:am a expressar uma

identidade nacional e lanc;:am a semente do Cinema Novo. Paralelamente, destaca-

se 0 cinema de Anselmo Duarte, premiado em Cannes, em 1962, com 0 pagador de

promessas.

2.2.5 Cinema novo

o lema de cineastas que, nos anos 60, se prop6em a realizar filmes de autor,

baratos, com preocuparyoes sociais e enraizados na cultura brasileira era "Uma

camera na mao e uma ideia na cabec;:a" Abordando problemas basicos da

sociedade brasileira, como a miseria dos camponeses nordestinos. Ap6s 0 golpe de

64, a abordagem centraliza-se na classe media urbana.

2.2.6 Cinema marginal

No final da decada de 60, jovens diretores ligados de inicio ao Cinema Novo

vao, aos poucos, rompendo com a antiga tendencia, em busca de novos pad roes

esteticos. As obras consideradas como inspiradoras do cinema marginal: Ozualdo
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Candeias (A margem) e 0 diretor, atar e roteirista Jose Mojica Marins (No auge do

desespero, A meia-noite levarei sua alma), mais conhecido como Ze do Caixao.

2.2.7 TendEmcias contemporaneas

Em 19660 Instituto Nacional de Cinema (INC) substitui 0 INCE, e a empresa

Brasileira de Filmes (Embrafilme) oj criada em 1969 para financiar, co-produzir e

distribuir as filmes brasileiros. H3 entaa uma produgao diversifrcada que atinge 0

auge em mead as dos anos 80 e, gradativamente, comer;8 a declinar. Alguns sinais

de recuperagao sao natados em 1993.

2.2.8 Decada de 70

Remanescentes do Cinema Novo au cineastas estreantes, em busca de urn

8stilo de maior comunic8gao popular, produzem obras significativas Dona Flor e

seus dais maridos, de Bruno Barreto; Pixote, de Hector Babenco; Tudo bern e Teda

a nudez sera castigada, de Arnalda Jaber; Como era 905t050 0 meu frances, de

Nelson Pereira dos Santos; A dama do lotayao, de Neville d'Almeida; Os

inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, e Bye, bye, Brasil, de Caca Diegues,

que reflete as transforma<;6es e contradi.yoes da realidade nacional.

2.2.9 Decada de 80

A abertura politica favorece a discussao de temas antes proibidos, como em

Eles nao usam black-tie, de Leon Hirszman, e Pra frente, Brasil, de Roberto Farias,
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que e 0 primeiro a discutir a questao da tortura. Jango e Os anos JK, de Silvio

Tendler, relatam a Historia recente e Radio auriverde, de Silvio Back, da uma visao

polemica da atua,ao da FEB na 2a Guerra. Arnaldo Jabor faz Eu te amo e Eu sei

que vou te amar. Surgem novos diretores - Lael Rodrigues (Bete Balan,o), Andre

Klotzel (Marvada carne e Susana Amaral (A hora da estrela). No final da decada, a

retrag80 do publico interne e a atribuir;ao de premios estrangeiros a filmes brasileiros

fazem surgir uma produ9ao voltada para a exibi9ao no exterior: 0 beijo da mulher

aranha, de Hector Babenco, e Memorias do careere, de Nelson Pereira dos Santos.

As func;oes da Embrafilme, ja sem verbas, comec;am a esvaziar-se, em 1988, com a

cria~o da Fundag80 do Cinema Brasileiro.

2.2.10 Oecada de 90

A extin9ao da Lei Sarney e da Embrafilme e 0 fim da reserva de mercado para

a filme brasileiro fazem a produy80 caif quase a zero. A tentativa de privatiz8C;80 da

produg8o esbarra na inexistencia de publico num quadro ande e forte a concorrencia

do filme estrangeiro, da teve e do video. Uma das saidas e a internacionaliz8yao,
como em A grande arte, de Walter Salles Jr., co-produzida com os EUA. 0 25·

Festival de Brasilia (1992) e adiado por falta de filmes concorrentes. No de

Gramado, internacionalizada para pader sabreviver, s6 se inscrevem, em 1993, dais

filmes brasileiros: Capitalismo selvagem, de Andre Klotzel, e Forever, de Walter

Hugo Khouri, rodada com financiamento italiano.

A partir de 1993 ha uma retomada da produ,ao, atraves do Programa

Banespa de Incentiva a Industria Cinematografica e do Premia Resgate Cinema

Brasileiro, instituida pelo Ministeria da Cultura. Diretores recebem financiamentos
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para a prodU<,(c30, finaliz8C;ElO e comercializ8gElO dos filmes. Aos poucos, as

produc;oes vao aparecendo, como A terceira margem do rio, de Nelson Pereira dos

Santos, Alma corsaria, de Carlos Reichenbach, Lamarca, de Sergio Rezende, Vagas

para mog8s de fino trato, de Paulo Thiago, NaG quero falar sobre isso agora, de

Mauro Farias, Barrela - escola de crimes, de Marco Antonio Cury, 0 Beijo 2348/72,

de Walter Rogerio, e A Causa Secreta, de Sergio Bianchi. A parceria entre televiseo

e cinema S8 realiza em Veja esta canC;Elo,dirigida par Carlos Diegues e produzida

pela TV Cultura e pelo Banco Nacional.

Em 1994, novas produc;oes, em preparag80 ou mesmo finalizadas, apontam"

Era uma vez, de Arturo Uranga, Perfume de gardimia, de Guilherme de Almeida

Prado, 0 corpa, de Jose Antonio Garcia, Mil e uma, de Susana Moraes, Sabado, de

Ugo Giorgetti, As feras, de Walter Hugo Khouri, Foolish heart, de Hector Babenco,

Urn 9r;to de amor, de Tizuka Yamasaki, e 0 cangaceiro, de Carlos Coimbra, urn

remake do filme de Lima Barreto.

2.3 FITA VHS

As tentativas de transmitir imagens aconteceram desde 0 final do Seculo XIX.

Uma das bern sucedidas foi 0 invento de Alexander Bain, em 1842: 0 "Fac-simile",

atualmente conhecido como fax.

Utilizava-se um fio de arame para armazenar as grava90es magneticas, mas

havia um enorme problema, quando 0 fio torda, a grava9ao ficava ao contn3rio. Esse

sistema foi usado ate 0 inicio dos anos 40.
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Em 14 de abril de 1956, dois cienlistas da americana Ampex, Charles

Ginsberg e Ray Dolby, revolucionaram 0 modo de fazer televisao com 0 invento do

"videoteipe" Oeste modo nao chegaria mais aos olhos do telespectador os erros e

improvisos da televisao feita ao vivo. As produyoes podiam ter seus trabalhos melhor

acabados. Mas nao fai facil chegar ao invento. A dificuldade estava em armazenar

muito mais informac;oes que 0 audio. A figura abaixo ilustra a este sistema.

Quadruplex

~
cabe9a"de gravacao

Figura I - QUADRUPLEX

FONTE: HISTORIA DO CINEMA. Disponivel em www.cinemaneLcom.br. Acesso em 4 14/2004.

__ _-=CONTROCTRA"Cr:::::-::-::::-

Figura 2 ~QUADRUPL[X

FONTE: HISTORIA DO CINEMA. Disponivel ern www.cinemaneLcom.br. Acesso em 4/4/2004.

o videoteipe foi usado pela primeira vez no Brasil em 1958, com a

apresental'ao de "0 Duelo", de Guimaraes Rosa, pelo programa "TV de Vanguarda",

da TV Tupi de Sao Paulo. 0 equipamento era utilizado de forma precaria, pois nao

havia possibilidade da edil'ao (montagem). Walter George Durst, responsavel pelo

programa, dispunha de uma fita de apenas uma hora de durac;ao e par isso as cenas

tiveram de ser exaustivamente ensaiadas e cronometradas. Quando a fita terminou,

http://www.cinemaneLcom.br.
http://www.cinemaneLcom.br.
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ainda faltavam as cenas finais, que foram feitas "ao vivo" apes a exibic;ao da parte

gravada.

as avanl'os da tecnologia trouxeram em 1959, 0 sistema helicoidal. Nesse

sistema as trilhas de video passam a ser mais inclinadas, utilizando melhor 0

comprimento da fita.

Helicoidal

Fig.ur:l 3 - QUADRUPLEX

FONTE: HISTORIA DO CINEMA. Disponfvel em W'NIN.cinemanel.com.br. Acesso em 4 14/2004.

Tanto 0 audio quanta 0 video utiliz8vam as fitas em ralo. 0 videoteipe passou

a ser usado definitivamente com a programa humoristico de Chico Anisio em 1960.

E mais uma vez a audio revolucionou. Em 1963 a holandesa Philips inventou

a fita cassete (cassete - em frances, pequena caixa).

No ano de 1970, a japonesa Sony inventou 0 U-Matic, formato que trazia a fita

ja em cassete com uma bitola de % de polegada em vez de 2 polegadas, utilizando a

graval'ao helicoidal, lanyado comercialmente em 1974. A televisao, com este

sistema, apesar de um pouco inferior ao Quadruplex ganhava praticidade. 0 U-Matic

veio agilizar as grava90es extern as, principalmente as reportagens, em que eram

utilizadas as cameras com filmes 16 mm que deveriam ser revel ados e depois

montados. Ele trazia consigo urn desenvolvimento moderno de edi9fio eletr6nic8.
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Figunl -1- QUAI>RUPLEX

FONTE: HISTORIA DO CINEMA Dispon[vel ern 'NWW.cinemanet.com.br. Acesso em 4 14/2004.

I'igura 5 - QUADRUPLEX
FONTE: HISrORIA DO CINEMA. Disponivel em www.cinemanel.com.br. Acesso em 4/4/2004.

Apesar do U-Matic S8r lanc;:ado para usa domestico ele mostrou S8r viavel

para as emissoras de televiseo. 0 avango no desenvolvimento de formatas mais

compactos comegaram a surgir. Em 1975, a Sony lanr;8 0 Betamax, usanda urna fita

cassete de 0, 5 (meia) polegada.

Dois anos mais tarde, em 1977, a tambem japanesa JVC (Japan Victor

Company) lanl'a 0 VHS (Video Home System), ambos para uso domestico.

Para melhorar a resolucyao do material gravado, desenvolveu-se 0 sistema de

video-componente em que 0$ sinais sao separados. A Sony criou 0 sistema Beta,

desenvolvido a partir do sistema domestrco Betamax. Recebendo 0 nome Betacam

para a utiliza9ao broadcasting.

http://www.cinemanel.com.br.
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As japonesas Panasonic e JVC apostaram em um sistema intermediario de

video-componente conhecido como S-Video. Utilizou 0 formato domestico VHS

como base, recebendo 0 nome de S-VHS (Super VHS), em 1987.

o DVD loi uma evolu9ao natural do CD, langado definitivamente no mercado

apos 0 DVD Forum, lundado em 1995 no Japao. Trata-se de uma associagao

internacional - que hoje reune aproximadamente 230 fabricantes - criada para

disseminar ideias e informa9ao sabre a formato DVD para a mercado mundial. Neste

forum as empresas definiram um padrao unico de grav8980 da midia para evitar 0

que aconteceu com 0 videocassete, que possuia diferentes sistemas, mas 56 urn

sobreviveu (0 VHS).

24 TECNOLOGIA DIGITAL

Para ter aceitayao em lango prazo, 0 cinema digital deve tazer sentido do

ponto de vista tecnico, criativo, financeiro e operacional, 0 que significa que deve

atender as necessidades e expectativas de todos os que estao envolvidos em criar,

exibir e desfrutar do conteudo do cinema. Precisa-se comecyar com padr6es de

qualidade de imagem mais elevados que os da televisao de alta definicyao, e

continuar a levar esses padr6es para cima. Precisa-s8 proteger contra a pirataria e a

obsolescencia tecnologica. Facilitar para os clientes 0 envolvimento no cinema digital

com sistemas que eles achem intuitivos, com opr;oes que reduzam seus termos de

obsolescencia tecnologica ou a necessidade de fazer investimentos de capital,

oferecer solu¢es que os clientes acreditem, dando-Ihes oportunidades de aumentar

a receita e controlar os custos.
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2.5 MARKETING DE SERVICOS

o marketing de serviyo assemelha-se em varios aspectos ao marketing de

produtos tang[veis au bens. Do ponto de vista do marketing, bens e servic;os nao sao

drasticamente diferentes. Ambos sao produtos destin ados a oferecer valor 80S

clientes, devem ser oferecidos a prec;:os aceitaveis. Onde as profissionais de

marketing usam va riDs tipos de comunic8c;:ao para estimular as vendas e informar 0

mercado alvD sabre bens e servic;:os.

2.5.1 Caracteristicas do marketing de servi<;o

• Intangibilidade: 0 servi90 nao e palpiwel, par exemplo, a locadora de video busca

trazer informac;:oes aDs seus clientes, tendo atendentes qualificados na area de

cinema, para indicar filmes, atares principais, filmes de langamentos, tudo que

esta em alta no cinema.

Perecibilidade: serviyos 56 podem ser usados no momento em que sao

oferecidos.

• Relayao com os clientes: envolve uma relayao continua com os clientes, e de

prestar servi,os de qualidade.

• Uniformidade: a qualidade dos serviyos pode variar rna is do que a qualidade dos

bens. Os produtores de bens contam com procedimentos para prevenir,

identificar e corrigir falhas. Ja no eaSQ dos servic;:os, que muitas vezes sao

adaptados as necessidades de cada eliente, e mais difieil fazer uso desses

eontroles. A necessidade de qualidade nos servic;:os torna imperativo que os
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prestadores sejam bern qualificados e alta mente motivados para satisfazer seus

clientes. (CHURCHILL, 2002).

2.5.2 Marketing de servic;:osna empres a

Tangibilizar 0 servic;o: documentar este de alguma forma. Na locadora de video

as atendentes terem uniformes, 0 local ser timpo, organizado, climatizado que as

dentes sintam-S8 bern ao entrar na locadora, os atendentes terem uma

representac;ao mais tangivel de caracteristicas dos servic;os como

profissionalismo e atengao aos clientes. Eles podem oferecer garantias aos

clientes proporcionando confiabilidade da empresa, tendo a lembranc;a do

ambiente que estivefarn e 0 atendimento que lhe foi prestado.

• Gerar Valor Agregado: em serviyos nota-s8 quando usa-S8 um produto de

qualidade ou inferior. Ter filmes de qualidade de imagem, som e com menus

originais no caso de DVD's.

• Material de Apoio: fazer todo um plano de marketing para a empresa. E

necessario ser criado folders, propagandas da empresa, sites da internet.

Sempre mostrando a diferencial que a empresa ira oferecer, buscando conquistar

novos clientes, fidelizar as ja existentes e estabelecer estrategias de

relacionamento, cujo objetivo e garantir satisfag80 maxima quanto ao produto e

servi,os prestados.

Para proporcionar servi90s de qualidade, a empresa precisa adequaHlos as

necessidades e desejos de clientes especfficos e criar valor.

Para saber se estao criando valor aos clientes por satisfazer padr6es de

qualidade, os profissionais de marketing precisam perguntar a eles como a empresa
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esta S8 saindo. Mas muitas vezes isso nao e feitD, jil que estima-se saber 0 que

seus clientes querern. Mesma quando pedem a opiniao dos clientes, e (mica tendo a

resposta em urn determinado tempo, em vez de manter a continuidade nas

pesquisas.

o composto de marketing para serviyos tern algumas caracteristicas

especiais. Primeiro, servi90s raramente sao muito padronizados e e diflcil

desenvalver padroes para julgar sua qualidade. A lim de melharar a servi~a, as

prestadores pod em definir padroes para satisfazer as clientes. Delegar aDs

funcionarios autoridade para tomar decis6es e corrigir problemas dos clientes.

(CHURCHILL, 2002).
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3. METODOLOGIA

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A pesquisa foi direcionada a fim de verificar de que maneira 0 mercado de

locadoras de video na cidade de Campo Largo est'; atendendo seu publico, se

existe algum diferencial que possa ser oferecido para fidelizar estes clientes e qual a

necessidade de mudan9as neste segmento.

3.2 PLANO DE COLETA DE DADOS

o planejamento para coleta de dados seguiu-se com a confecyao de um

questionario contendo perguntas fechadas para identificar 0 periil econ6mico - social

dos pesquisados e informa90es especificas sobre 0 tema em questao.

A elaborayao deste questionario deu-se a partir dos objetivos ao tema do

trabalho, sendo direcionado a uma amostra de 150 moradores da cidade de Campo

Largo, para serem respondidas de forma individual.

Foi realizada tambem, uma pesquisa com fomecedores ligados a esta area,

como moveis, displays, fitas VHS, DVD, etc.

Com os concorrentes locais realizou-se uma entrevista para a coleta de dados

importantes do seu funcionamento no mercado local para uma analise em busca de

informa90es.
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3.3 ESPECIFICAC;:OES DO PROBLEMA

Atraves da observac;ao de membros da equipe, bern como da opini6es e

informag6es coletadas junto a pessoas do convivio pessoal dos integrantes da

equipe e residentes em Campo Largo - PR, constatou-se uma defici€mcia na

qualidade do servigo prestado pelas locadoras sediadas na cidade, assim como a

auseneia de inov8c;oes e a falta de criatividade em suas 8goes de marketing.

3.4 PLANO DE TRATAMENTO DE DADOS

Os dados coletados para a realiza~ao deste trabalho foram tratados atraves

da utiliz8980 das ferramentas da Microsoft, tais como Windows, Word, Excel,

Internet e Power Point.

3.5 LlMITAC;:OES DO PROJETO

Inicialmente, ocorreram algumas dificuldades na coleta de informa<;oes sabre

[ocadoras de video, falta de verbas para investimento em profissionais para

8xecw;ao da pesquisa, par S8 tratar de urn trabalho academica, nao S8 tern

experiencia ou vivencia no ramo.

Apos determinado 0 tema e a pesquisa de campo, as limita90es foram com

rela9ao a tempo, tendo em vista que todos os integrantes da equipe trabalham em

hon3rio comercial, limitando em muito 0 tempo para reunioes inerentes ao projeto.
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4. ANALISE E LEVANTAMENTO DOS DADOS

4.1 ASPECTOS LEGAlS

4.1.1 Identifica~ao da empresa

Razao Social: ACE - Comercio e Loca,oes Ltda.

Nome Fantasia: Block Toon Videc

4.1.2 Localiza~ao da empresa

Cidade: Campo Largo

Estado: Parana

Endere90: Rua Osvaldo Cruz, 238

Bairro: Centro

CEP: 83600-000

4.1.3 Programa de incentivos ou isenc;:6es

o Foro Juridico

Coma rca de Campo Largo - PR

o Incentivos Fiscais

Fai realizada pesquisa no site da receita federal e constatou-se que nao

existem incentivos fiscais para esta atividade, feita tambem uma consulta ao

Sebrae/Pr, nao existindo incentivos a prestadoras de servi~os.



23

o Incentivos Financeiros

Existem linhas de erectito de Baneas Federias t8is como:

Banco do Brasil, com juros subsidiados, unico a ter urna linha para novas empresas

e a Caixa Economica Federal, com juros subsidiados, somente para empresas com

mais de 1 ana de existencia.

As liberac;oes dos creditos estao vinculados a entrega e aprovac;ao do projeto

de viabilidade acompanhado pelo Sebrae.

4.1.4 Instrumentos de constituigao da empresa

Busca de Nome: Consulta feita na Junia Comercial do Parana, alraves de

requerimento de nome empresarial;

Ramo: Comercio e Loca~6es de Filmes VHS e DVD;

Inscric6es Fiscais: InscriC;8o feita na secretaria do Estado da Fazenda, que emite

o CICAD, Comprovante de Inscri",o Cadastral;

Forma Jurfdica: Sociedade Limitada;

Data de Constituicao: 01/04/2005;

Prazo de duracao: Indeterminado;

Evolucao do Capital: Integraliz8c;ao inieial em moeda corrente podendo ter

aportes posteriores das quotas;

Estrutura do Capital: Quotas dividas no percentual de ingresso de cada s6cia

70% dos proprietarios

30% de terceiros

Controle de Capital: Limitada a 50 % do capital por socia, estando dividida da

seguinte mane ira;



Proprietarios:

Altieri de Bona Sartor: 16%

Elton S. M. Schuindt: 16%

Cristina Gavlak: 20%

Elcimara Rais: 16%

Elizangella Sartor Tonatto: 16%

Camile Borges: 16%

Objetivos Socia is: Comercio e Loca<;ao.

4.1.5 Elei<;ao, dura<;ao do mandato da diretoria, capacidade de

delibera<;ao

As delibera<;oes dos s6cios serao tomadas em comum acordo prevalecendo , no

entanto, 0 voto da maioria do capital social, considerando cada quota

correspondendo a um voto.

a administrador da empresa sera um dos s6cios quotistas, cuja responsabilidade

sera prover a gestao da empresa e suas funyOes:

Controle diana de entrada e saida do caixa/banco;

Criaqao de campanhas promocionais;

Atendimento de fornecedores para a compra de produtos;

Recrutamento, sele,ao e treinamento de mao de obra;

Coordenar e delegar tarefas a equipe;

Controle de cariao ponto e folga dos funcionarios;

Aprovisionar pagamentos de custos fixos e fornecedores;

Autonomia de emissao de cheques da empresa;
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Repassar ao contador nota fiscal de entrada e saida, horas trabalhadas dos

funcionarios e outros documentos necessarios;

Negociaqao de compra de flImes para renovaqao de estoques.

4.1.6 Composigiio da diretoria:

Urn socia administrador

4.1.7 Composigiio do conselho consultivo e fiscal

Nao S8 aplica par tratar-S8 de empresa limitada, sem necessidade da criac;:ao

de conselhos.

4.1.8 Representantes legais

Assinatura individual do socia gerente para todas as operac;:6esda empresa:

Cristina Gavlak

4.1.9 Legislagiio ambiental

Nao S8 apliea
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4.1.10 Marcas e patentes

Fazer pesquisa nacional atraves de empresas especializadas em consultas e

registros de marcas e verificar a viabilidade de registrar a marca da empresa.

4.1.11 Custo para abertura da empresa

1a etapa~~ Junta Comerciab) 15 dias» R$43,06

2a etapa» Receita Federal» 20 dias» R$7,50

3a etapa~~ Prefeitura Municipal» 15dias» R$60,OO

4B etapa~) Bombeiros~) 7 dias}} R$22,50

5a etapa» Saude Publica» 7 dias» R$10,OO

68 etapa» Taxa de Autenticag80» 7 dias)} R$20,OO

Total: 71 dias R$163,06

4.2 ESTUDO DE MERCADO

Ap6s levantamento de dados, na cidade de Campo Largo constatou-se, que

na regiao ha uma deficiencia de Video Locadoras, contendo seis locadoras em toda

a regiao. Mas dentre as seis existentes, tres sao voltadas a locagao de games

visando atingir a publico infanta juvenil, e as tres restantes sao direcionadas a

loca,ao de fitas VHS e DVD's.
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4.2.1 Pesquisa de mercado

Com dados de pesquisa realizada pelo IBGE em 2002 a cidade de Campo

Largo conla com uma popula<;ao de 98.307 habitanles tendo um aumento anual de

6%. A renda media da regiao pesquisada e de R$ 480, 12/m"s, ou seja, 2,40 salarios

minimos, predominando como cia sse social a Classe C.

Para as locadoras de video, a maior demanda de filmes ocorre em apaca de

ferias escolares, feriados e finais de semana. Tendo urn aumento significativQ nas

loc8goes nestas epocas.

4.2.2 Pesquisa com clientes

A pesquisa foi realizada no periodo de 10 de abril a 15 de abril sendo

direcionadas de forma aleatoria buscando atingir os moradores da cidade de Campo

Largo.

4.2.2.1 Plano de a<;:aopara a coleta de dados

Para a levantamento de dados foram seguidos os seguintes parametres:

Margem de erro de 8% (0,08)

Nivel de confian<;a de 95%

Popula9iio: 92,782 Hab. (Censo, 2000);

Z= 1,96

P= 0,50

0= 0,50
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N= conforme dados do IBGE

E= 0,08

Formula

Z'. P q N

P(N-1} + Z'. p. q

• Amostra: 150 Questionarios

• Instrumentos: Formuli3rio Autopreenchivel, atraves de questionarios, contendo

perguntas fechadas de resposta unica e resposta multi pia.

4.2.2.2 Fundamenta9aa bibliagr<3fica quanta a pesquisa

Para S8 executar urn levantamento de campo a condi<;8o fundamental e a

procura de dados representativQs da popula<;8o de interesse, tanto em relay80 aD

numero populacional, quanta as caracteristicas bi3sicas relacionadas a taxas de

crescimento e renda media, entre Qutras que sao maneiras de S8 conhecer a

popula<;aoa ser pesquisada. E com issa tirar conclusoes que serao relevantes para

qualquer pesquisa (AGUIAR, 1998, p. 11-34).

A amos trag em utilizada para a pesquisa e a do tipo nao probabilistica, par

conveniencia pelo motivo de ser menDS dispendios8, pois a equipe nao disp6e de

capital para recursos financeiros para custear uma pesquisa mais aprofundada,

tambem par ser a que consome 0 men or tempo para elabarac;:ao com custo baixo.

Os dados utilizados para realiza~ao da pesquisa foram dados primarios"

dados primarios sao aqueles que nao foram antes coletados e que sao coletados
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com 0 prop6sito de atender as necessidades especificas da pesquisa em

andamento" (MATIAR,1996,p. 48).

Com rela~o 80 plano de amostragem pode-s8 tirar conclus6es a respeito do

mercado baseado em dados colhidos de uma pequena parte dele (amostra),

contudo, e necessaria que essa amostra seja representativa 0 suficiente para que as

resultados da pesquisa reflitam a totalidade do grupo (AGUIAR,199B,p. 36 ). A

amostra totalizQu 150 entrevistados.



4.2.2.3 Tabula9aO e analise da pesquisa

Com base na tabulay80 da pesquisa efetuada conclufmos que:

L

Sexo do Entrevistado

43%

57%

o Masculino

o Feminino

GrMico 1 - Sexo do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborayao Propria

Qual 0 sexo do entrevistado?

30

Entre as freqOentadores de videolocadoras verificou-se que a maioria e do sexo

masculino.



Idade dos Entrevistados

DAte 20 anos Ode 21 a 30 anos Ode 31 a 40 anos
o de 41 a 50 anos [] Mais de 50 anos

Griifico 2 - 'dade do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projeto - Elabora((BO Pr6pria

Qual sua idade?

A grande maioria dos freqOentadores tem idade entre 21 e 30 anos.

31



Estado Civil

48%

GraJico 3 - Estado civil do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projelo - Elaborayao Pr6pria

Qual seu estado civil?

32

47%
o Casado (a)

o Solteiro (a)

o Desquitado (a)

OViuvo (a)

Os viuvos e desquitados sao as que menDS comparecem para loear filmes sendo

que a maioria e casada au salteira.
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Quantidade de Dependentes

54%

o Nenhum

",Urn

DDois

o Tres

o Mais de Tres

Grafico 4 - Quantidade de dependentes
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborat:;ao Propria

Quantos dependentes VOCe tern?

Com base no grafico deduziu-se que grande maioria nao possui dependentes.



Grau de Escolaridade

DAnalfabeto/ Primario Completo OPrimario Completo/Ginasio Incomplete

o Ginasio Completo! Colegiallncompleto OColegial Completo/Superior Incompleto

[J Superior Completo o P6s Graduado

GrMico 5 - Grau de escolaridade do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projeto - Efabora<;:ao Pr6pria

Qual seu grau de escolaridade?

34

J

A grande maioria dos entrevistados concluiu a segundo grau e ainda nao cursou

ensina superior.



Renda do Entrevistado

8%

10%

35

Com maioria tendo renda entre R$497 e R$1054 a crasse social predominante e a C.

Grafico 6 - Renda do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaboragao pr6pria

Qual sua renda mensal?

D 263,00 a 496,00

D 497,00 a 1.064,00

D 1.065,00 a 1.770,00

D 1.771,00 a 2.943,00

D 2.944,00 a 5.554,00

D Preleriu nao
responder



TV Por Assinatura

Grcifico 7 - Ass;nantes de TV por assinatura
Fonte: Pesqu;sa do projeto - Elabora~o Propria

Possui TV par assinatura?

~
~

Grande parte dos entrevistados nao possui sistema de TV por Assinatura

36
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Acessa a Internet frequentemente

41%n~
V'~59%

I

l
Grilfico 8 - Possui acesso internet
Fonte: Pesquisa do projeto • Elaborac;ao Pr6pria

Acessa a internet com frequencia?

Sao maioria as que acessam frequentemente a Internet.

~
~



Frequencia de Locagiio

o Diariamente

03 vezes na semana

D 1 vez na semana

01 vezno mes

o Menos de 1 vez par mes

o Nunca

I
I
L __ :-
Grafico 9 - Frequencia de locac;ao do entrevistado
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaboral,;:80 Propria

Com que freqOencia 0 Sr (a) costuma loear filmes?

A maioria dos entrevistados IDea filme semanalmente.

38
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Dia Preferido

10,00+-------------------JL..--------

50,00

~27,33

100,00

5,33 6,67

2,67

L
Segunda- Terc;a-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Feira
Sabado Domingo

Grafico 11 - Dia preferido para locac;ao
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborayao Propria

Em qual dia da semana 90sta mais de assistir filme?

o final de semana e 0 preferido para locagao de filme tendo 0 Sabado como dia

preferido.



Possue cadastro em Locadoras

51% 49%

40

~
I~

Grafico 12 - Cadastro em video locadoras
Fonte: Pesquisa do projeto - Elabora98o Propria

Possui Cadastre em mais de uma Locadora?

locadora.

Dos participantes da entrevista apenas 51% possui cadastre em mais de uma



Maior Atrativo

3%

1~
lJ()~

1% 7%

40%

~I

I

I

I
~Pre,o
D Atendimento

o LocaJiza9ao

~

o Balcao de conveniencia

Diversidade de Filmes

ntrega

L
Gratico 13 - Maior atrativo
Fonte: Pesquisa do projeto •Elabora~o Propria

o que mais [he atrai em uma locadora?

Para as entrevistados 0 atendimento e 0 maior atrativo para mante-Io.



,-- ----AParelhO Reprodut~ -- -- -l
I

OVldeo J
~~~~oe DVD

o Nenhum

Nenhum
0%

Vide~o~/~VDCd I ~ Video

~~46%

DVD
24%

I
_II

~
Grafico 14 - Aparelho reprodU1;ao de filmes
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborayao Propria

Que aparelho de reproduc;ao de filmes voce pas sui?

Entre as frequentadores de videolocadoras verificou-se que a todos possuem algum

tipo de aparelho reprodutor de filmes.
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------ -. -- --------

Quantidade Locada

El Mais de cinco

o Quatro filmes

Grafico 15 - auantidade locada
Fonte: Pesquisa do projeta - EiaboraC3o Pr6pria

Qual a quanti dade de filmes que costuma loear semanalmente?

Dais filmes e a quanti dade locada semanalmente pela maioria



50,00 46,67

45,00
r-

40,00

35,00-----

30,00

25,00 ---
20,00

15,00

10,00
6,67

5,00-I
0,00

Sati5fa~ao com Atual Locadora

-22;"'r-------~-
- 20,67

---~

r----
3,33

Grafico 16 - Satisfa!;ao
Fonte: Pesquisa do projeto - ElaboralfBo Propria

OTotamente Satsfeto

o Satsfeito

oNem Satsfetol Nem
Ir1satsfeito I

o lnsatsfeto

DTotamente Insatsfeto I

Qual 0 seu grau de satisfagao comsua atual locadora?

A maioria dos entrevistados mostra-se satisfeitos com sua atual locadora.



Genera Preferido OComedia

DDrama

o Suspense

o Aventura

gRomance

DFic~ao

o Terror

OPolicial

ElAdulto

Dlnfantil

oFaroeste

o Guerra

o Musical

DReligioso

DA~i!o

OEpico

oOLrtros

o Documentario

Gratico 17 - Genera Preferido
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborar;ao Propria

Que genera 0 motiva a laear um filme?

o genera Comedia e 0 mais atrativo para a maioria dos entrevistados.



Valor Adequado ---I

23%

e),7% ----~olOde R$ 3 a R$ 4,50

Ode R$ 4,50 a R$ 5,50

----- -- -- -- .- -- --
GrAfico 18 - Valor adequado
Fonte: Pesquisa do projeto - Elabora«;ao Propria

QuaID valor acha mais justa pel a IOC8980 de um filme?

Entre as freqOentadores de videolocadoras verificou-se que a maioria acha que urn

entre R$ 3 a R$ 4,50 rnais adequado.



Aceita 0 Vai&Vem

64%

I~
~

o Servir;o de Vai&Vem, serviC;D que visa ofertar comodidade entregando e buscando

I
I~
Gratico 19 - Vai&Vem
Fonte: Pesquisa do projeto - Elabora9lio Propria

Voce utilizaria urn servic;o de Disk-Filme?

o filme na casa do cliente, proposto foi aceito pela grande maiaria dos entrevistados.



Informativo Periodico

71%

Grafieo 20 - Informativo peri6dico
Fonte: Pesquisa do projelo - Elaborayao Proprta

fOSml
~

locados?

Gostaria de receber um catalogo peri6dico com as lan<;:amentos de filmes e as mais

71% dos participantes gostariam de receber periodicamente urn informativQ com

informa<;:oes de lam;amentos e promo96es.
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Taxa de Adesao ao Informativo

~I
~

I

-----~~---~
Gratico 21 - Adesao ao informativo
Fonte: Pesquisa do projelo - Elabora~o Pr6pria

Voce estaria disposto a pagar uma taxa de adesao e uma mensalidade para reeeber

essas informa90es?

65% nao aceita pagar uma taxa de adesao para reeeber 0 informativo

periodicamente.
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30,6~

~9,33

~
~

I

I
,

L
Grafico 22 - Programa de fidelidade
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborar;;;ao Propria

I

___J
Gostaria de participar de urn programa de fidelidade com descontos nas loca90es?

Um program a de fidelidade fOI aceito pela maioria dos entrevistados.
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4.2.3 Analise da concorrencia

o que diferencia e representa 0 importante atrativo de ciientes e 0 tamanho

do acervo, e claro, a qualidade das fitas 0 born atendimento e as promoc;:6es sao

primordiais para 0 sucesso.

o mercado de loca~ao de video em Campo Largo e pouco explorado sendo

apenas tn3s empresas pequenas atuando no mercado local e sem uma 8C;:80 voltada

a aumentar 0 nurnero de clientes ou fidelizar as mesmos. Nenhuma das locadoras

existentes tern servic;:osque oferec;:amaD cliente urn valor agregado e urn diferencial

que chame a atenc;:ao de dentes potenciais. A falta de criatividade e atendimento

especializado faz com que as moradores da regiao procurem Qutras formas de

entretenimento ofertados na cidade.

Com base nestas tres locadoras que sao as concorrentes diretos foi feito uma

analise e constatou-se as seguintes informac;:oes:

4000~~
3000

Un;dade 1000 ::::

Loca~6e5

Market Share

Gratico 23 - Market Share
Fonte: Pesquisa do projelo - Elaboray8o Propria
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LOCADORAS CONCORRENTES NOVA EpOCA RIVER ViOEO MIlENNIUM

UNDA<;AD 1990 1995 2000
UNOONARlOS Cinco pessoas Tres pessoas Tres pessoas
NDEREt:;O Rua Barao do Rio Branco, RuaXavierda Silva, Rua D Pedro II,

998 Centro 1045 sala 2, Centro 972 Centro
ElEFONE (41) 292·4288 (41) 392·1076 (41) 393·5050

HaMRIo DE SEGUNDA A SEXTA 9:00 as 21:00 Hs 10:00 as 21:00 Hs 10:00 as 21:30 Hs
" DoMINGOS E fERIADOS 14:00 as 20:00 Hs 13:30 as 20:00 Hs 13:00as 20:00 Hs

OCAr;AO VHS lAN",MENTO R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
OCAcAQ VHS CATAlOGO R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 3,SO

CACAO DVD LANCAMENTO R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 4,50
OCAc;AO DVD CATALOGO R$ 3,SO R$ 4,50 R$ 4,00
IA MATS LOCAOO Sabado Sabado Sabado
ILME MATS LOCADO VHS VHS VHS
UEt>lTES AnvosjMEs 4000 4000 3000
CfRVO VHS 4000 3500 2000
CERYO DVD 3000 1500 1000

- -Tabela 1 rnfonna~aesDos Concorrentes Em Campo Largo Pr Em 2004
Fonte: Pesquisa do projeto . Elaborayao Pr6pria

As tres locadoras aeirna citadas estao localizadas pr6ximas uma das Qutras,

sendo assim todas estao visando 0 mesma cliente. A mais antiga delas e a Locadora

Nova Epoca, que tambem passui 0 maior aeervo de filmes e urn born cadastro de

clientes ativos. A River Video e a mais bern estruturada tanto em instala90es como

em flexibilidade de horario. Ja a Milenium e a mais recente tendo 0 menor acervo

entre todas e com deficiencia no atendimento.

Analisados como Concorrentes Indiretos:

• Internet: Com a tecnologia da internet e possivel fazer downloads dos filmes,

fazendo com que 0 cliente nao necessite 10car a fita de video ou DVD para assistir 0

filme

• TV a Cabo: As videolocadoras perderam mercado devido a surgimento da TV a

Cabo, proporcionando 0 acesso rapido e facil a canais de filmes, mas ha

desvantagem neste servi90, pOis e necessario a pagamento de mensalidades e a

compra de um aparelho exclusivo para esta tecnologia.
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• Cinema: na cidade de Campo Largo nao existe cinema, mas nao deixa de ser um

forte con corrente, pois a cidade pertence a regiao metropolitana de Curitiba, onde ha

varios Shoppings que oferecem salas de cinema.

4.2.4 Potencial de demanda

A praje<;ao e atender toda a regiao, considerando as distancias dos bairros.

Visto que, todo poder de comercializac;ao esta voltado para a regiao central.

• Popula<;iio: 92,782 Hab. (Censo, 2000);

• Popula<;iio Central: 15.285 habitantes (dados fornecidos pel a Prefeitura de

Campo Largo);

• Popula<;iio que possui aparelho de reprodu<;ao de filmes: 63%, 9.629 habitantes;

• Popula<;iio que locam VHS e DVD com frequencia: 44%, 4.237 habitantes;

Populayao Insatisfeita com as atuais videolocadoras: 23%, 974 habitantes;

Inicialmente a publico alvo visado serao as clientes insatisfeitos, que descontada a

margem de erro de 8%, totaliza 896 pessoas.

Ano % de crescimento Populac;ao estimada
2005 6% 117.085,00 hab.
2006 6% 124.110,00 hab.
2007 6% 131.556,00 hab.
2008 6% 139.450,00 hab.
2009 6% 147.816,00 hab.
TabeJa2 Cresclmento populaclonal
Fonte: Pesquisa do projeto - Elaborayao Propria

Atraves dos resultados do estudo da pesquisa elaborada foi constatado que

896 habitantes consideram-se insatisfeitos com as servic;os prestados pelas as

atuais locadoras devido a falta de qualidade no atendimento.

Estes resultados revelam tambem que um grande numera de pessoas que possuem

aparelho de reprodul'ao de filmes nao tem 0 habito de locar filmes, evidenciando a



falta de ag6es de marketing para atrair estes clientes uma vez que ja e urn usuario

de equiparnentos de reprodu9ao de filrnes.

Conforme a Curva de Gauss conclui-se que:

Adotantes Inovadores representam 3,5% dos consumidores;

Adotantes Iniciais representam 16% dos consumidores;

Adotantes Tardios representam 65% dos consumidores;

Conservadores representam 16% dos consumidores.

Para atender inicialmente os clientes inovadores e os adotantes iniciais que

somam 19.5% dos insatisfeitos com as atuais locadoras que somam 174 pessoas,

serao necessarias 348 de filmes disponiveis no acervo se levado em conta que cada

urn destes clientes locara em media 2 filmes por seman a como revela a pesquisa. A

pretensao de aquisi~ao e de 1500 filmes entre lan~amentos e cat81090S, em fitas

VHS e DVD.

4.2.5 Potencial de vendas

o potencial de vendas foi calculado com base no numero de fitas dispon[veis

no acervo que se pretende adquirir para disponibilizar para 10cagElOque e de 1500

filmes no total. Levando em conta que cada filme da categoria langamento pode flcar

urn dia com cada cliente e os filmes da categoria catalogo ate dois dias mas se 0

cliente entregar urn dia antes recebera urn bonus. Concluiu-se que todos os filmes

podem ser locados diariamente formando urn potencial de vendas que pode ser

visualizado abaixo no quadro demonstrativo diario do primeiro meso
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15gOOgOOgOO,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,_,_,_,_,_,_gOOgOOgOO,_,_,_gOO,_,_

Total Mensal: 45.000
Tabela 3 - Potencial de vendas
Fonte: Elaboralfao Propria

o quadro demonstrativo abaixo revela a potencial pretendido projetado para

os cinco primeiros anos, levando em conta que pretende-S8 adquirir 30 novas filmes

mensalmente para enriquecer 0 aeervo e oferecer 0 maior numero de filmes da

categoria Lanc;amento aDs clientes.

Mes 2005
Janeiro 45.000
Fevereiro 42.840
Mar90 48360
Abril 47700
Maio 50220
Junho 49500
Julho 52080
Aqosto 53010
Setembro 52200
Outubro 54870
Novembro 54000
Oezembro 56730
Total 606.510
Tabela 4 - Estimativa de faturamento do primeiro ano
Fonte: Elaborac;.3o Propria

Periada R$
10 ana R$440.91O 00
20 ano R$799.350 00
30 ana R$930.7s0 00
40 ana R$1.062.1s0 00
50 ana R$1.193.5s0 00

Tabela 5 Estlmatlva de faturamento anual
Fonte: Elaborac;ao Pr6pria
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4.2.6 Inten<;ao de vendas

Inicialmente 0 publico alvo serao os clientes inovadores e os adotantes iniciais

dos insatisfeitos com as atuais locadoras que somam 896 pessoas. Tera inicialmente

aproximadamente 174 clientes que representam 19,5% dos clientes insatisfeitos

Conforme nossa pesquisa, os cliente locam em media 2 fitas por semana.

, '" 2005
0'·,"" 1392

1800
.1.'· 2400

" 2720

'" 3200
'j 4000

4480
4800
6000
6720

.1 7200
7600
54.317

-Tabela 6 Estlmatlva de loca(joes do primeiro ana
Fonte: EJaborat;:aoPropria

Periodo Locaciies
10 ano 30.792
20 ana 57.032
3° ana 59.884
40 ana 62.878
5° ana 66.022

Tabela 7 Estlmatlva de loca(joes anuaJ
Fonte: EJaboratyaoPropria

Fai calculada uma estimativa de crescimenta anual de 5% na numero de

loca,6es abjetivanda a crescimenta da empresa.
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4.2.7 Canclusaa sabre a mercada

Com base no perfil das empresas identificou-se:

Os empresarios que atuam no ramo sao easais e ambos tern uma segunda

atividade;

o atendimento aos clientes e feito atraves de funcionarios que as

empresarios recrutam atraves de indicac;:6es sendo geralmente pessoas

sem qualific8g8.0 para 0 cargo;

Nenhuma das videolocadoras da regtaO trabalha com servigo de entrega e

busca em domicilio e somente uma das videolocadoras possuem site na

Internet;

o pre,o medio da loca,ao e de R$ 3,00 catalogo e R$ 4,00 lan,amento.

Este pre,o e determinado pelo pre<;o praticado no mercado (nao 0

calculado);

Os empresarios consideram 0 filme como "Jangamento" ate 0 terceiro au

quarto mes (util), ap6s este periodo ele passa a ser "Cataiogo".

o acervo medio de filmes VHS e de 2.000 a 4.000 fitas e DVD de 1.000

3.000;

A area media total de uma videolocadora e de 84m2, Sendo 75% da area

total estao voltadas para a espago de vendas (circulagao de dentes) e a

restante 25% sao reservados para acervo e escrit6rio;

As videolocadora estao localizadas em predios comercias alugados e nao

possuem estacionamento proprio.
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Atualmente as locadoras existentes nao oferecem aos clientes urn

atendimento qualificado, estacionamento e serviyos de valor agregado como

por exemplo 0 de Vai&Vem;

Existe urn grande numero de c!ientes que naG tern costume de laear filmes;

Atraves das informa90es da pesquisa pode conhecer 0 perfil de seu cliente: a

maiaria do publico freqCrentador e masculino com idade entre 21 e 31 anos,

considerando a margem de erro da pesquisa esta igualitaria, 0 estado civil entre

casados e solteiros e sem dependentes, com colegial completo e com renda entre

R$ 497,00 e R$ 1.054,00.

Fa; avaliado que a maiaria naD tern TV par assinatura e que em media leeam

filmes duas vezes na semana tendo 0 sabado como uns dos dias preferidos. 0

atendimento e 0 maior atrativo para fideliza-Io, levando em considera<;ao que metade

dos entrevistados possui cadastro em mais de uma locadora.

4.3 ANALISE DO MERCADO FORNECEDOR

A cadeia produtiva da industria cinematogn3fica, levando em considera<;ao as

informa<;oes levantadas no mercado com especialistas e empresarios do ramo, tern

a representac;ao grafica descrita na Figura a seguir.
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Figura 6 - Cadcia I'rodutinl

Fonte: BIBLIOTECA ON-LINE. Disponivel em www_sebraepr_com.br

Ap6s a exibi~o nos cinemas, as representantes comerciais, agentes das

distribuidoras, realizam a comercializ89ao para 0 mercado de homevideo. Este e
composto par dais mercados: 0 primeiro e chamado de seJl-thru, ende as vend as sao

direcionadas para 0 varejo, ou seja, as filmes em VHS ou em OVO sao

camercializados para os magazines (hipermercados, lojas especializadas etc) e

disponibilizados para a venda aos consumidores finais; 0 segundo mercado, objeto

deste estudo, e direcionado para a IOC8r;80 - rental - e cornercializado (geralmente

antes da venda para sell-thru) exclusivamente para as videolocadoras. Os pedidos

de compra realizados pelo mercado de homevideo sao feitos aos representantes, os

quais repassam para as distribuidoras, e assim sao reitos os pedidos para 0

fabricante. Estes sao respons8veis pela midia, embalagem, grava<;ao, replica<;ao,

masterizayao, tradu<;8o, coloca<;ao de legend as, estampa e distribuic;ao direta aos

clientes. Atualmente, urn dos principais fabricantes no pais e a Videolar

(www.videolar.com.br). segundo os empresarios.
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A seguir, a Figura abaixo representa 0 fluxo que uma mega-produC;8o percorre.

I

r .
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Figura 7 - Fluxo da Calleia Produtinl

Fonte: BIBLIOTECA ON-LINE. Disponivel em www.sebraepr.com.br

Os filmes sao lan9C3dos e exibidos nas salas de cinema, assim como alguns

deles (mega-produc;6es) tambem sao lan~dos simultaneamente na versao em

games. Ap6s alguns meses, 0 filme e comercializado para 0 mercado de homevideo

(rental e sell-thru). A Janela1 1 tende a soffer uma reduc;ao cada V8Z maior, au seja,

o tempo entre a exibiC;80 dos filmes nos cinemas e 0 seu lanc;amento no mercado de

homevideo (item 2.4) tende a ser cada vez menor. No Brasil, a comercializ8C;8,O para

o mercado de homevideo e realizada inicialmente e exclusiva para 0 mercado rental,

depois Uanela de tres meses em media) 0 filme e comercializado para 0 consumidor

final, atraves dos magazines (sell-thru) depend era das politicas adotadas pel as

produtoras. A Janela 2 e caracterizada pelo periodo entre 0 lanc;:amento dos filmes

no mercado de homevideo e sua disponibiliza980 em play-per-view (opgao

disponfvel para os que possuem TVs por assinatura ou a cabo). Em seguida, 0 filme

e disponibilizado para a TV paga (TV por assinatura ou a cabo), apes a Janela 3.

Par ultimo, ap6s a Janela 4 (normal mente com periodo superior a um ana ou mais),

o filme e lanyado em TV aberta.

As principais fontes de compra dos filmes identificadas no estudo foram:

Representantes (distribuidoras);

Revendedores;

Internet;

I "JaneJa" e 0 periodo de tempo existente entre uma etapa e outra.

http://www.sebraepr.com.br
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Qutras videolocadoras, atuando como revendedoras.

As vendas de filmes em VHS e DVD para as videolocadoras sao realizadas

diretarnente atraves de representantes comerciais, agentes das produtoras,

distribuidores, bern como de revendedores. as primeiros constituem a principal canal

de comercializ898o do mercado de homevideo.

o processo de comercializayao e realizado atraves de visitas as

videolocadoras, numa periodicidade mensal, em que as representantes apresentam

aos empresarios 0 portif61io (catalogo de filmes) de langamentos de filmes do mes

seguinte, pois as vendas sao antecipadas seguindo 0 cronograma de lan~mento

das produtoras. Na maiaria das vezes, a venda de filmes pelos representantes e

realizada atraves de pacotes, ou seja, faz-s8 uma venda casada e normal mente ha
urn desconto de acordo com a quantidade de copias compradas. Por unidade, a

compra pode ser desvantajosa, considerando 0 pre~ e 0 prazo de pagamento. Por

outre lado, para as videolocadoras que compram filmes em quantidade, este canal e

mais vantajoso pela exclusividade de receber 0 filme antecipadamente e ter urn

atendimento personalizado.

A cornpra realizada nos revendedores e urna opc;ao on de os ernpresarios tern

de adquirir a unidade do filme por um prec;o que varia de 2% a 5% mais care em

relac;ao aos comercializados pelos representantes; porem, neste caso, a vantagem e

a flexibilidade na escolha dos filmes (canal bastante utilizado pel as videolocadoras

para compras avulsas). Qutras alternativas tambern estao sendo, gradual mente,

utHizadas pel os empresarios, como as compras pela Internet em sites

especializados. Alguns deles fazem as compras de DVD tambem nos grandes

magazines (Lojas Americanas, Carrefour, Waf Mart), dos filmes considerados
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catillogo, jil que a venda em sel/-thru e realizada ap6s a venda para 0 mercado

rental. 0 custo do filme no representante e de R$ 85,00,na media geral).

Algumas videolocadoras tambem atuam na comerciallza9ao de filmes como

urn servi90 agregado ao neg6cio.

Deve-se ficar atento aD prazo de efetiva,80 dos pedidos de compra aDs

representantes, pOis este sendo ultrapassado, 0 produto (filme) chegara com atraso,

nao desfrutando do periodo de "pica" de locayao (tfeS meses iniciais), assim como

nao atendendo as expectativas da clientela. Porem, casa 0 empresario perea 0

praZD do pedido, a compra podera ser feita no revendedor. Os representantes sao 0

principal canal de comunica98o deste mercado, de acordo com as empresarios.

E fundamental para a videolocadora a parceria com mais de urn fornecedor

po is cada representa uma produtora diferente

4.3.1 Lisla de fornecedores

Cada fornecedor trabalha com determinadas produtoras, sendo assim uma

locadora trabalha com varios fornecedores ao mesmo tempo, pois urn fornece filmes

diferentes do outro.

o quadro abaixo traz informac;6es dos principais fornecedores que estao

situados em Curitiba.

Fornecedores de Filmes em Curitiba
Nome Ende~,,-_ Telefone Prazo \Pagamento

Classic Video R Maria Diniz, 300 '41:274-7377 30\60
Wings Video R Nilo ~~ha,BI!i ...i1~3~88~U ___ ~\~ __
Video Loja-- R Alferes Poli, 21ClQ_41-332-5085 f--- 30\60
Joy Jarrouy R itatiaia, 821 41-329-0961 30\60\90-
Tabela 8 - Fornecedores
Fonte: Elaboracao Pr6pria
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Os fornecedores aeirna citados estao localizados na cidade de Curitiba e

atendem tambem a regiao metropolitana. Os prec;os medias praticados variam entre

R$59 e R$11 0 dependendo do lilme e os prazos de entrega estao entre um e tres

dias uteis em case de haver 0 produto disponivel em estoque. As formas de

pagamento sao cheque ou belato bancario.

4.4 DESCRI<;:Ao DOS PRODUTOS E SERVI<;:O

Ao longo do estudo, loram identilicados alguns produtos e serviyos que seriio

ofertados aos c1ientes como diferenciais de mercado. 0 foco do negocio sera ofertar

o melhor atendimento para clientes que estao insatisfeitos com suas atuais

videolocadoras. Os servi90s abaixD citados serao as diferenciais de mercado

utilizados para alcanc;ar as objetivos trac;adospara a empresa:

• Horario de atendimento Segunda a sexta 13:00 h as 22:00 h

Sabados, domingos e leriados 10:00 h as 22:00 h

Caixa de coleta de fitas - 24 horas

• Acervo: conforme relatos da concorrencia, a maior procura e par filmes da

categoria lanc;amento, entao um dos diferenciais de mercado sera a oferta do

maior numero de filmes desta categoria para fidelizar a cliente.

• Bonus: 5e a cliente entregar a fita no mesmo dia em que a locou ate 0 horario

de entrega, ele recebera R$1 (um real) de bonus para a proxima loca9iio.

Este recurso visa fidelizar a cliente e tornar mais rapida a devoluC;ao dos

filmes mais procurados para disponibiliza-Io para Dutro cliente;



6.

• Devolu96es: As devolu90es deverao ser leitas diariamente ate as 20:00h

sujeito a multa ou perda de bonus em casa de atraso.

o Catalogo - 48 horas

o Langamento - 24 horas

• Caixa de entrega 24 haras: Uma urna ficara disponfvel para que 0 cliente

possa depositar a lita ou DVD para devolu9ao. Este recurso olerece mais

facilidade, conveniencia e rapidez ao cliente;

• Vai&Vem: Este servigo e opcional para 0 cliente e e essencial para 0 neg6cio.

Como a atividade visa proporcionar entretenimento e conveniencia, 0

atendimento em domicilio passa a ser urn item fundamental do Mix de

servi9Ds disponiveis na videolocadora para atrair e fidelizar a cliente. Com

este service 0 usuario paden§. solieitar seu fllme atraves do telefone e

recebera na hera e local marcados pagando a taxa de envio ou entrega de

R$2,OO a empresa de entrega contratada, mais 0 valor da IOC8g8o da fita no

recebimento;

• Pacote Mais: Na loca9ao de cada 2 filmes da categoria lan9amento 0 cliente

tera direito a escolher um filme da categoria catalogo como brinde. Este

beneficio nao e cumulativo e nao pod era ser utilizados em datas futuras.

• QualificaQao e treinamento: Buscar qualidade no negocio atraves das

atualiza90es de informa90es do setor, acompanhar as evolu90es e mudan9as

do mercado cinematografico sao partes dos planas de treinamento. Conhecer

os atores, os generos dos filmes, os grandes c1assicos, as navidades, a

historia do cinema, au seja, investir em treinamento na busca da qualifica9Eia

da mao-de-obra interna para oferecer aos clientes a melhar atendimenta;
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• ApresentaC;80 pessoal dos funcionarios: A utilizac;ao de uniforme e cracha

visa facilitar 0 atendimento aos clientes (identificac;ao, agilidade) e demonstra

uma aC;ao de valorizac;ao da imagem da empresa;

• A criatividade em promoc;6es: A explorac;:ao das datas comemorativas (5 de

novembro e dia do cinema brasileiro, 19 de junho e 0 Dia Nacional do Cinema

etc.), as pacotes promocionais, as dias com preC;Ds promocionais e as brindes

sao exemplos de praticas criativas de venda no mercado;

4.5 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

4.5.1 Visao organizacional

Ser a melhor empresa no mercado de Videolocadoras ate 0 ana de 2009 oferecendo

o maior aeervo de filmes lanc;amentos com 0 melhor prec;o e qualidade de

atendimento.

4.5.2 Missao

A missao da Block Toon Video e oferecer entretenimento atraves de locac;:ao de

filmes a todos que procuram diversao.

4.5.3 Objelivos

Atender 0 maior numero de clientes possivel com qualidade de atendimento e

o maior acervo de lanc;:amentos de filmes.
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4.5.4 Principios da empresa

A raziio de existir da Block Toon Video e maior do que a presta<;iio de

servi90s de entretenimento e a busca da excel€mcia e da inova<;ao para atender

cada vez melhor.

4.5.5 Valores da empresa

A empresa trabalhara respeitando as imposi~6es da lei pretendendo recolher

todos os impastos necessarios.

o respeito ao consumidor sera urn norte que direcionara todas as a¢es da

empresa em todos as areas.

4.5.6 Analise swot

4.5.6.1 Pontos fortes (internos e atuais)

• Localizac;ao central de facil acesso;

• Fortes 890es promocionais;

• Central de atendimento telef6nico que possibilitara reservas de filmes,

pedidos e auxilio na escolha de filmes;

• Miio-de-obra qualificada e atualizada com atendentes capacitados para

prestar apoio ao cliente na escolha de filmes;
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• Concentrac;ao de recursas na qualidade de atendimento;

• Servi<;o de entrega e busca de filmes oferecendo comodidade ao cliente;

• Dominic dos subcontratados impondo qualidade;

• Sistema de informatizado que possibilitara atender 0 cliente de forma mais

personalizada com suas informa<;6es pessoais;

• Garantia de loca<;ao do filme escolhido, casa 0 cliente nao encontre 0 filme na

prateleira, ganhara a IOC8C;80 em outra data.

4.5.6.2 Pontos fracos (internos e atuais)

• Custos de marketing elevados;

• Pequeno cadastro de clientes inicialmente;

• Empresa desconhecida no mercado loeal;

• Falta-de experiemcia dos sodos no ramo da atividade.

4.5.6.3 Oporlunidades (externas e futuras)

• Lanc;amentos de novos filmes no mercado cinematografico;

• Bloqueios de entrada no mercado;



• Oesenvolvimento tecnico/tecnologico no ramo de audio e video;

• Abertura de filiais em outras localidades ou regi6es;

• Convenio com empresas locais para aumentar 0 numero de clientes e

fortalecer a marca.

4.5.6.4 Ameagas (externas e futuras)

• Possivel modifrca9ao do comportamento dos consumidores em rela9ao ao

tipo de servi~o;

Entrada de novos concorrentes no mercado local;

• Excessivo aumento no custo das fitas e DVO"s que possam inviabilizar as

politicas da empresa;

• Possiveis falhas no sistema.

4.5.7 Analise das 5 fon;:as competitivas

• Ameaga de novos concorrentes

• A entrada de grandes redes de videolocadoras no mercado exigira maior

concentra<;Eio de aten9ao no composto promocional para combater a migra9ao

de clientes com fideliza9ao atraves de atendirnento personalizado e campanhas;
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• Fortalecimento da empresa atraves de expansao de mercado visando bloquear a

entrada de novas concorrentes;

• Amea9a de produtos ou servi90s substitutos

• Atraves do atendimento personalizado estar sempre a par das necessidades do

cliente visando oferecer rapidez e agilidade;

• Buscar atualizaryao com novas tecnologias oferecidas no mercado para atender e

suprir necessidades e atender os clientes inovadores;

• Manter investimentos constantes em publicidade e propaganda para fortalecer a

marca;

• Oferecer comodidade e conveniencia atraves de servi90s de valor agregado;

• Inovar constantemente com criatividade visando surpreender para fidelizar;

• Oferecer servivos de qualidade com prevo justa;

• Poder de barganha com compradores

• Oferecer conveniencia e conforta com 0 serviyo de Vai&Vem on de 0 cliente

solicita 0 filme atrav8s da central de atendimento e 0 recebera em sua casa;

• Lanc;amentos serao comprados em gran des volumes propiciando urna melhor

negociaC;ao;

• Atrav8s da Caixa de Entrega 0 cliente tera mais agilidade, rapidez e seguranga

na entrega do filme locado urna vez que ele nao precisara descer do seu veiculo

para entregar a filme;

• 0 Pacote Mais oferece ao cliente a vantagem de levar urn filme catalogo com

locayao gratuita quando locar acima de 2 filmes langamento;
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• Na devolu9ao de filmes lan9amento na mesma data de retirada 0 cliente recebera

urn Bonus para futuras locac;oes;

• Poder de barganha com fornecedores

Buscar manter urn born relacionamento e negociac;6es transparentes para

fortalecer parcerias concretas, resistentes e duradouras;

• Imprimir imagem de qualidade das empresas parceiras visando 0 cresci menta

conjunto;

• Rivalidade entre concorrentes existentes

• Atraves de constantes pesquisas de mercado, buscar informac;6es para oferecer

o melhor servic;o de forma eficiente;

• Disponibilizar a maior numero de filmes lam;:amento;

• Agir com rapidez a 8c;oes de marketing da concorrencia para neutralizar seu

cresci menta;

• Criar urn ambiente familiar entre funcionarios e clientes para que todos sintam-se

a vontade criando urn relacionamento de lealdade;

• Oferecer descontos atraves de campanhas de fideliza9ao;

• Inovar com criatividade para oferecer urn servic;o de qualidade ao cliente.
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4.5.8 Defini9ao das estrategias empresariais

• Estrategias gerenciais

Planejamento de longo prazo e importante nas empresas, prever valores a

reeeber e despesas, demostrando assim as resultados claros do seu

desempenho de crescimento. Criar estrategia de venda com base no

mercado, baseado em metas a serem alcanyadas.

• Estrategias taticas

Praticando pre90s justos e competitivos de acordo com a pesquisa de

mercado. Os prazos para devolu~o do(s) filme(s) locado(s) seriio compativeis com

as praticados pel a concorrencia, mas a cliente tera a vantagem de reeeber Bonus

casa entregue antes do prazo. 0 local escolhido para instala<;8Io da empresa e

estrategico por 58 tratar de regiao central com alto fluxo de pessoas e de fadl

acesso alem de oferecer estacionamento para comodidade do cliente.

• Estrategias operacionais

Para lanc;amento da empresa no mercado, ocorrerao campanhas feitas

atraves de parcerias com empresas 10cais onde os funcionarios receberao uma

loca9ao gratuita caso preencham uma ficha cadastral e leve os documentos

necessarios para cadastramento.
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4.5.9 Estrategia competitiva generica

• Lideran98 no custo total

Fazer investimento de capital sustentavel e acesso 80 capital, com uma boa

engenharia de processo. Ter relatorios de controle frequentes e detalhados.

• Diferencia980

Criatividade no marketing estando em sintonia com 0 mercado, criando uma

empresa de tradi980 com bons parceiros e incentivDs visando 0 interne e 0

externo.

• Enfoque

Aliar a estrategia com a criatividade, tendo como resultado uma definig80

clara do mercado que atu8.

4.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING

4.6.1 Estrategias de divulgayao do produto

o desenvolvimento de uma estrategia de marketing para uma empresa e
assegurar que suas capacidades sejam compaHveis com 0 ambiente competitiv~ do

mercado em que opera, nao apenas hoje, mas no futuro previsivel. A Block Toon

procura obter fatias de mercado e lucros estaveis atraves da qualidade do seu

servic;o com programas de marketing nao conflitantes com seus concorrentes.

Utilizara como canais de divulga<;§.o os panfletos, folders distribuldos em pontos

estrategicos da cidade e canetas personalizadas ofertadas aos clientes.
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4.6.2 Estrategias de distribuic;ao do produto

A distribui~o em marketing significa disponibilizar 0 produto ou servit;o ao

cliente da forma que seja mais tacit e conveniente adquiri-Io.

Oistribuir servi<;os requer disponibHidade dos mesmos no momento em que 0

cliente necessita. Manter urn aeervo atualizado permanentemente e urn dever da

video locadora, pois e a essencia do neg6cio. Pois estar com as filmes disponlveis

para locagao pode definir a fidelidade do cliente com 0 video locadora

4.6.3 Apresentac;ao da marca e logotipo

B L~
T om·~··

,v 1101 EIO

Figurll 8 - LogolillO

Fonte: Elabora~ao propria

A comunicac;ao visual deve ser usada de mane ira a faeilitar a "vida do cliente"

alE~mde ser urn fator de atratividade tanto interno (indic8c;ao de generos, informes,

banheiro, etc.) como externo (banners, fachada) que chamem a aten930 do publico

alvo.

A marca sera trabalhada nas camisetas, com a finalidade de valoriza<;ao da

imagem da empresa.



4.6.4 Sistema de p6s venda

Os atendentes serao treinados para repassar aos clientes informac;:oes

referentes aos filmes, assim como tambern 0 funcionamento da empresa na busca

da fideliza~ao dos mesmos. A empresa tera no atendente uma comunica~ao direta

para 0 acompanhamento pas-venda, pais 0 mesma prestara informac;:6es

relacionadas a locagao, tirando duvidas e dando sugest6es para aproximar 0

consumidor da empresa. Uma caixa de sugestoes estara a disposic;:ao dos cli8ntes

para cal her informac;:6es substancias para possiveis mudangas.

4.6.5 Oefinic;:ao do mix de marketing

o mix de mercado constituido por produto, pre~o, promo~ao, e distribui~ao, e
o meio pelo qual a empresa traduz sua estrategia de uma declarac;ao de inten<;:ao

em urn esfon;:o no mercado.

Produto - oferta tangivel da empresa para 0 mercado: loca~ao. A Block Toon

Video fomece 0 Vai&Vem. Disponibiliza servic;:o com qualidade e treinamento

especializado.

Prec;:o- a quanti dade de dinheiro que as consumidores pagam pel a produto.

A video locadora investira em promoc;6es explorando datas comemorativas,

pacotes promocionais, dias com prec;os promocionais.

Pra~a (distribui~o) - varias atividades assumidas pela empresa para tornar 0

produto acesslvel e disponivel aos consurnidores alvos. A entrega e a busca

em domicilio atraves do Vai&Vem proporcionando comodidade ao cliente.

Outro servic;o e a oferta de urn born estacionamento com facil acesso.



Promog8o - envolve todas as atividades desempenhadas pela empresa para

a comunicar e promover seus produtos aD mercado alvD. A Block Toan

cantara com funcionarios orientados e treinados para 0 atendimento 80 cliente

para melhor ajuda-Io na escolha do filme.

4.6.6 Estrategias de penetra9ao no mercado

Como S8 tern subsidio da pesquisa de campo realizada que identificau como

sendo 0 atendimento uma das prioridades para a escolha de uma video locadora, as

8c;oes de marketing serao dirigidas para a satisfa9ao desta necessidade.

Como as servic;os sao intangiveis certamente nao podem ser vistos e nem

sentidos, a empresa investira em ac;6es que possam dar sinais da qualidade do

serviQO oferecido, tais como:

Instalagoes adequadas;

Pessoas treinadas para 0 atendimento personalizado;

Material de comunic8C;Elo corno folders e brindes;

Ambiente visual da loja atrativo;

Prec;os prornocionais;

Vai&Vem;

Bonus.

Todas essas estrategias seguidas de urn acornpanhamento que garanta a

qualidade do servic;o prestado, atraves de pesquisa de apiniao e cantatas

telefonicos.
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4.6.7 Estrategias de defini9ao de pre90s

Os prec;os serao praticados de acordo com 0 mercado, mas nao diferenciando

catalogo de langamento ou VHS de DVD 0 prego unico facilitara as agoes

promocionais da empresa.

VHSIDVD R$ 4,00

o pagamento sera em dinheiro no ate da locac;:ao ou em cheque em loc8c;6es

acima de R$ 15,00.

4.6.8 Custos para implementa9ao das estrategias de marketing

Produto Custo Quantidade

Panfletos - tamanho Olicio 04 cores R$310,00 1000
Folders - 04 cores R$860,00 1000
Brindes - canetas Roud stic BIC com logomarca R$460,00 5000
Total R$1.630,00 2500

-Tabela 9 Levantamento de Custos
Fonte: Elabora~o Propria

Custo de Marketing - 5 anos

Periodo Custo
1° ana R$1.630,00
2° ana R$1.841,00
3° anD R$2.080,00
4°ano R$2.350,00
5° ana R$2.655,00.taxa de reaJuste anual de 12,98%

Tabela 10 - Levantamento de Custos com Marketing
Fonte: Elaboratyao Pr6pria
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4.7 ENGENHARIA DO PROJETO

4.7.1 Tamanho ideal do projeto

o tamanho otimo pode ser entendido como sendo a escala de produ~ao que

produz a maiar razao, beneficios/custos para 0 empresario e/au para sociedade.

Levando-se em conta tambem 0 fator tempo.

Desse modo, 0 tamanho 6timo sera aquele que conduz ao maximo valor atual

do f1uxo futuro de caixa descontado a uma dada taxa de juros e, a estrategia clima

para expansao, sera aquela que conduzir a urn minima valor atual dos custos para

prover a capacidade requerida.

Assim sendo, 0 tamanho ctima do projeto pode ser definido para atender a

demanda obtida atraves da pesquisa de campo, desta forma, focou-se mais a

questao do atendimento qualificado.

A figura abaixo demonstra 0 layout das instalac;oes idealizado para a Block Toon

Video.

12.5m

0 0 0 0 0
8m 0 0 0 0

A Escrit6r1O

10

•
Entrada Saida

Estacion(lmenlO

Fi~ura 9 - La~·ollt

Fonte: Elaborac;:ao propria
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4.7.2 Particularidades de legislagao especifica do neg6cio

Identificou-se atraves de pesquisas junto aDs 6rg805 governamentais

(Sebrae, Reeeita Federat, Reeeita Estadual), que nao ha legisla<;ao espeeifiea para

o segmento de video loeadora.

4.7.3 Localizagao ideal da empresa

No setor de comercio, servi<;:os e empreendimentos de pequeno porte, com

abrangencia limitada sabre uma area de influencia a macrolocaHz8<;ao depende

mais da intenC;80do empreendedor, geralmente relacionado a motivos pessoais au

familiares (proximidade da residencia, conhecimento ample da regiao,

relacionamento pessoal e outros).

o local para instala<;:3o deste tipo de empresa devera oferecer infra-estrutura

de energia ell§trica, telefone e vias de acesso a adequada.

Outre aspecto a sar analisado, 0 empreendirnento precisa fiear em local

aberto de acesso direto 80 publico.

o local destinado a vfdeo locadora devera ter aproximadamente 96m2 Esta

medida pode variar em func;ao da localizac;ao ou do tamanho da empresa que

pretende implantar.

A loealiza<;ao do projeto sera na rua Oswaldo Cruz, 11 00 Centro da eidade de

Campo Largo.

A escolha da area central, deve-se ao fato de estar em um setor tradicional de

comercializacyao da cidade, senda todo a comercio voltado para 0 centro da cidade,

com grande fluxo de pessaas, par se tratar de uma cidade pequena 0 aces so ao
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centro e facil, conforme as bairros 0 acesso pode ser feito a pe, ou de 6nibus para as

bairros mais distantes.

Matriz de decisao

A empresa avaliou quatro possiveis localidades

Localidade A. Rua D.Pedra 11,1895 ;Bairro Aparecida
Localidade B Rua Joao Stukas ,2322 Bairro Botiatuva
Localidade C Rua Osvaldo Cruz, 1100 Bairra Centra
Localidade 0 Av. Centenario, 2310 Bairro Centro

Para a instalay80 da video locadora , uma vez que as fatares a serem

considerados fcram identificados e atribui-se a cada urn deles urn peso sendo 0 total

dos pesos soma 100. Foram atfibuidos a cada fator notas de 0 a 10 em cada uma

das localidades, conforme tabela abaixo:

Peso Notas medias por tat~r
Oados

Fator

10 5 7 9,5

ABC 0
10 Disponibilidade de pessoal 7,5 8 6,5 5
15 Sistema de transporte
20 Fluxo de pessoas 5,0 7,5 9 6,5
15 Qualidade de vida 9 8 9,5 8,5
15 Instala oes adequadas 6,5 6 7,5 8,5
15 Cenlraliza ao do cornercio 5 8 8 8,5
10 Desenvolvimento regional 5 6 8 6,5
Total 682,5 695,0 805,0 770,0
Tabela 11 - Matnz de decisao
Fonte: Elaborac;:ao Propria



Mapa da macro localidade de Campo Largo

11;J;HHU~!.t RVJ 8rOlnv.J do Sui
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Figura to - M:IjJa de M;lcro Localiz:u,:ao

Fonle: www.sos102.com.br. acesso em 21/06/2004

Mapa de micro localidade de Campo Largo

Figura 11 - i\'lall:l de Micro LocalizllI,:;io

Fonte: www.sos102.com.br. acesso em 21/06/2004

so

http://www.sos102.com.br.
http://www.sos102.com.br.


4.7.4 Custos com a localiza9<30

&1

Realizou-se pesquisa junto a uma imobiliaria local, cujo im6vel de interesse

para a execuc;ao da video locadora. Na cidade 0 preC;o da sala comercial com 96m2

no centro da cidade e de R$ 600,00 mensa is, com 0 custo do IPTU ja incluso no

valor da 10C8gao;

Projec;ao de custos para as proximos 5 anos:

RS8.134,56 RS9.190.42 RS10.383,33 RS11.731,08

o reajuste do aluguel e realizado ap6s 0 perf octo de 12 meses, a taxa usada

IPC (indice de Pregos do Consumidor) FIPE (Fundal'oes Institutos de Pesquisas

Economicas). Analisando as ultimos 3 anos a media anual era de 12,98% aD ano.

4.7.5 Defini9<30 das instala90es

Observando as instalagaes para a melhor alocac;ao dos mobiliarios sera

respeitado as seguintes itens: Arquitetura predial, estudos de layout interno, estudo

da fachada, projeto eh§trico, hidn3ulicD, telef6nico e equipamentos etetr6nicos.
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• Prateleira de centro modelo P3 Comum 1,35m

Figurll 12 - Pnllclcira tic centro

Fonte: WINW.andycia.com.br

Modelo pi DVD e VHS;

Medidas: Lar. 1,20m

All: 1,35m

Prof: 9cm;

Dividida em 10 gavetas;

Capacidade: 80 VHS ou 80 DVD.

• Prateleira de Parede Modelo P3 Comum 1,85m

Figllnl 13 - Pralclcira tic Ilarcdc

Fonte: www.andycia.com.br

http://www.andycia.com.br
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Modelo pi DVD e VHS;

Medidas: Lar: 1,20m

Alt: 1,85m

Prof: gem;

Dividida em 7 gavelas;

Capaeidade: 56 VHS au 56 DVD.

• Porta poster simples

Polipropileno transparente e alumlnio polido;

Medidas: Lar: 0,50m

Alt: 0,95m

Prof. 0,09m.

• Porta poster luminoso

Estrutura de aluminio cromado polipropileno transparente, sequencial em leds em

varias cores: transparente, azul, verde, amarelo e vermelho. Duas lampadas

fluoreseenles de 20 Watts e realor elelr6nieo 11OV au 220V;

Medidas: Lar: O,77m

Alt: 1,07m Prof: 0,09m.

4.7.6 Custos com instalacoes

2005 2006 2007 200B 2009
Luz RS480,00 RS542,30 RS612,69 RS692,21 RS782,07
A ua RS667,6B RS754,34 RS852,25 RS962,87 RS1087,85
Telefone RS1200,00 RS1355,76 RS1531,73 RS1730,55 RS1955,18
Material Escrit6rio RS1200,00 RS1355,76 RS1531,73 RS1730,55 RS1955,18
Material Limpeza RS60000 RS677,88 R$765,86 R$865,27 R$977,59
TOTAL: RS4147,6B RS46B6,Q4 RS5294,26 RS59B1,45 RS6757,B7
Tabela 13 - Custos com mstalacoes
Fonte: Elaborat;:ao Propria



Para 0 calculo dos proximos 4 anos usou-se a taxa IPC ( indice de Pre,os do

Consumidor), analisando os ultimos tres anos constatou-se a taxa de 12,98% ao

ana.

4.7.7 Maquinas, veiculos, equipamentos

• Computadores Positivo Celeron

• Processador Intel Celeron;

• 4 Portas USB e 1 Paralela;

• Expansao de memoria ate 2Gb;

• CDRW (vel. de leitura): 52x;

• CDRW (vel. de grava,80): 52x ,

• CDRW (vel. de regrava,80): 32x ,

• Sofware de video locadora;

• Placa de video integrada AGP 4x de ate 32MB "on board";

• Impressora Epson Matricial LX - 300

• Rapida e compacta, esta e a rnais popular das matriciais 9 agulhas.

• lmprime folhas avulsas, formulario continuo, envelopes, etiquetas e

formularios multiplos (original mais 4 capias - papel autocopiativo).

• Televis80 Gradiente 29 TF 2951 FLAT

• Tela 100% plana com design inovador e imagem de alta resolU(;ao;

• Ajuste de imagem e de audio para filmes;
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• Controle remota fosforescente universal - versatilidade para operar as fun¢es

da TV, do DVD Player, do videocassete e do receptor de TV via satelite com

urn 56 controle;

• 5 tipos de ajustes de imagem e de audio;

• Favourite Channels - permite selecionar rapidamente ate 5 canais;

• Censura de canais;

• Return + - retorna, de forma rapida, ao canal anteriormente sintonizado;

• Relogio com Timer ONI OFF;

• Sleep Timer;

• SAP;

• Autovo[ume - mantem 0 volume constants na troca de canais e intervalos

comerciais, evitando variac;:oes bruscas;

• Garantia do Fabricante: 12 meses.

• Aparelho VHS LG FC314B

• 4 cabeC;:8s de video e 1 cabeC;:8 de audio mono;

• Turbo Rewind: rebobinagem de uma fita de 120 minutos em 60 segundos;

• 19 micron heads: grava e reproduz com alta qualidade, inclusive em 6 haras;

• Auto Diagnostico: informa sa existe algum problema com seu videocassete;

• Conex8o de Antena: verifica suas conexoes;

• Limpa as cabeCY8s;

• Estado da Fita: indica se ela e gravavel au nao gravavel;

• Numero do Programa: indica quantos eventos de gravacyao temporizada estao

programados;



• Proximo Programa: indica a conteudo de ajustes do proximo evento com

programa,ao de grava,ao temporizada;

• Toda vez que uma fita e inserida au ejetada, a videocassete executa

automatieamente a limpeza das cabe,as;

• PAL-MfNTSC Puro: ideal para grava,ao de DVDs Discs;

• Garantia do Fabricante: 12 meses.

• Aparelho DVD Player Gradiente D 201

• Kodak Picture CD;

• Menu de busca;

On Screen Display: permite atraves da tecla Display, visualizar todas as

informa<;6es referentes ao disco na tela da TV;

• Dolby Digital;

• Efeitos especiais;

• Prote,ao de Tela;

• Garantia do Fabricante: 12 meses.

• Rebobinador de fitas VHS

• 0 aparelho avisa atrav8s de musica quando rebobinou I avan90u e limpou;

• Compacta e moderno. Possui contador e exclusivo sistema soft-lock (nao da

traneo na fita);

• Sivolt (110 v f 220 v);

• 0 aparelho rebobina I avan<;a e limpa a fita vhs com extrema rapidez e

precisao;

• Super facil de usar;
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• 0 melhor e mais completo aparelho rebobinador do mercado;

Mini System Gradiente AS470 2600 W MP3

• Reproduz MP3;

• 132 combinac;:oes diferentes de efeitos de sam;

• Compatibilidade com discos CD-R, CD-RW e MP3;

• Diversidade de fun,ces do CD: program, repeat (One/Ail), scan e shuffle;

• Tuner Digital com 60 mem6rias programaveis: possibilita a memoriz8C;:8o de

ate 30 esta,ces de radio AM e FM estereo, agilizando a procura das radios

mais ouvidas;

• Auto Power On: permite hgar 0 aparelho, pressionando diretamente qualquer

umas das teclas de fun,ao (Tuner, Deck ou CD);

• Rel6gio com Timer On: permite programar 0 aparelho para que ligue

automaticamente na funC;:8o e hon3rio desejados;

• Func;ao Dimmer: permite 0 controle da luminosidade (fraca, media, brilhante)

do display, permilindo maior adequ8C;:8o ao ambiente;

• Garantia do Fabricante: 12 meses.

4.7.7.1 Descri<;ao dos fornecedores

Empresa Endereyo Telefone Praza de Praza de entrega Condi~oes de Pagamento
Entrega em em distribuigao
estoque

Classic Video R.M.Diniz,300 274-7377 1diautil Ate30dias A vista ou 30/60 dias CH ou
Boleto

Joy Jarrouy Me Rltaliaia,821 329..Q961 2 diasuteis Ate30dias 30160190 <lias CH, Cart~o de
Credilo,ouBoIeto

VideoLoja RAleresPoIi,200 332-5085 3diaslrteis Ate60tias A vista, 30/60 elias CH au Boleto,", Video R. NP nha,l384 33 •.• 889 1 dlC!ulil Ate 30 OtaS 15130/60diasBoieto
DVOWorld dVdwctld,com.br (11}3B48-S777 Oepende da Ate30dias Cartao de Credito, Boleto eJ ou

Modalidade Oeoosito8ancarioBradescoltau



4.7.7.2 Custos das maquinas, veiculos e equipamentos

Equipamentos Quant Prec;o Unitilrio Prec;o Total
ComQUtadores 03 R$1789,00 R$5367,00
Impressora 01 R$1065,00 R$1065,00
Software 01 R$2500,00 R$2500,00
Televisao 01 R$1699,00 R$1699,00
Aparelho VHS 01 R$399,00 R$399,00
Aparelho DVD 01 R$429,00 R$429,00
Rebobinador Fitas VHS 01 R$135,00 R$135,00
Som Ambiente 01 R$798,OO R$798,OO
Prateleira de Centro 09 R$175,00 R$1575,00
Prateleira de Parede 15 R$154,00 R$2310,00
Balcao de Centro 01 R$400,OO R$400,00
Porta Poster Simples 05 R$27,50 R$137,50
Porta Poster Luminoso 02 R$275,00 R$550,00
Mesa Escritorio 01 R$180,OO R$180,00
Cadeira Escrit6rio 04 R$7000 R$280,00

TOTALGERAL R$17824,SO
Tabela 15 Maqutnas e eqUipamentos
Fonle: Elaborar;ao Propria

4.7.8 Descri9ao do processo produtivo

Fluxograma Vertical

Atendimento ao Cliente

Simbolos Fun~ao Oescric;ao

o 0C)l>'i7 Atendente Receber cliente na locadora

Verificar necessidades

000C)l> Cliente cadastrado?

0000 'i7 Nao - Abrir cadastro



00 q6'V

o Dq6'V

o Dq6'V
o Dq6'V

Recepcionistao Dq6'V
o Dq6'V

o Dq6'V

Legenda

Analise 0
A9ao 0
Demora I Ajuda 0
Enviar I reeeber c:)

Arquivo permanente'V
Arquivo provisorio t:::..

89

Sim - Encaminhar cliente a seyee de tltulos

Cliente localiza titulo?

Sim - Receber titulo de cliente

Verificar c6digo de filme

Emitir controle de emprestimo

Cobrar valor do emprestimo

Cliente nao localizou titulo

Oferecer ajuda 80 cliente

Titulo encontrado?

NaG - Oferecer Dutro titulo

Sim - Encaminhar cliente a recepc;ao

Verificar ficha do cliente

Verificar c6digo de filme

Emitir controle de emprestimo

Cobrar valor do emprestimo

Encaminhar cliente a saida

Receber fitas do setor de recep9ao

Separar por titulo e c6digo

Armazenar fitas em prateleiras.
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Organograma Administrativo

Gerencia

I

I
Departamento

I I
Departamento

I
Comercial Servi~o

Figura '-I- Organognllu:t

Fonte: Elabora~ao pr6pria

4.7.9 Demonstragao da programagao e controle da produgao

A programagao e controle do servic;o de loca<;ao de filmes sera feita atraves

de um sistema informatizado disponibilizado pela empresa SysComp Programa9ao

Uda. que possibilitara a administrat;ao de entradas e saidas de filmes.

4.7.10 Demonstrativo do planejamento e controle da capacidade

A capacidade de atendimento da Block Toon Video no periodo de nove heras

e de 174 pessoas, sendo em media 20 pessoas por hora. A partir deste dado e

possivel determinar que a Block Toon Video paden; alcan9ar 5.220 atendimentos

mensa is, po is a empresa abrira todos as dias da semana. Ainda, atraves destes

dados podemos efetuar uma proje<;ao aproximada de 62.640 atendimentos no ana

em caSa de ocorrer lota9ao maxima diariamente.
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4.7.11 Descri<;ao dos insumos

Inicialmente a empresa tenf! em seu acervo a quantidade de 1500 fllmes,

sendo 1000 VHS e 500 OVO. Ineluindo nestes filmes dublados e legendados.

A compra do acerva dos filmes VHS e DVD sera urn pacote promocional que

acompanha as seguintes itens abaixo:

10 Bloeo de comanda 2 vias Simples;

80 Ficha para cadastro;

100 Cartoes de Socio;

100 Protetores para Cartao Socio;

50 Fichas T;

50 Protetores de Ficha T;

250 Etiquetas Lacre;

250 Etiquetas apos 0 uso rebobinar;

1000 Etiquetas Numeradora;

100 Etiquetas Lan,amento Oevolu,ao 24 Horas;

100 Etiquetas Lan,amento Oevolu,ao 48 Horas;

100 Etiquetas Super Lan,amento;

100 Etiquetas Recomendado;

100 Etiquetas Alugado;

100 Etiquetas Oublado;

100 Estojos VHS Preto Novos;

Varies Posters Banners;



4.7.12 Custos dos insumos

Tabela 16 - Insumos
Fonte: Elaborac,:ao Propria

Equipamentos Quant Pre~o Unitario Pre~o Total
Computadores 03 R$1789,00 R$5367,00
Impressora 01 R$1065,00 R$1065,00
Software 01 R$2500,00 R$2500,00
Televisao 01 R$1699,00 R$1699,00
Aparelho VHS 01 R$399,00 R$399,00
Aparelho DVD 01 R$429,00 R$429,00
Rebobinador Fitas VHS 01 R$135,00 R$135,00
Som Ambiente 01 R$79800 R$798,00
Prateleira de Centro 09 R$175,00 R$1575,00
Prateleira de Parede 15 R$154,00 R$231 0,00
Balcao de Centro 01 R$400,00 R$400,00
Porta Poster Simples 05 R$27,50 R$137,50
Porta Poster Luminoso 02 R$275,00 R$550,00
Mesa Escritorio 01 R$180,00 R$180,00
Cadeira Escrit6rio 04 R$70 00 R$280,00

TOTALGERAL R$17824.50
Tabela 17 - Maqumas e eqUipamentos
Fonte: Elaboracao Pr6pria

4.7.13 Estoque minima

A empresa nao tera estoque minima, pais 0 acerva de filmes faz parte do

ativo fixo.

4.7.14 Sistema de armazenamento e estocagem

Os filmes ficarao expostos nos pontos de loca~ao que sao prateleiras de

centro e prateleiras de parede.
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4.7.15 Custos para 0 sistema de armazenamento e estocagem

Nao havera custos para armazenagem, pois os filmes estarao no proprio

ponto de loca98o.

4.7.16 Sistema de distribui<;:ao fisica

A Video Locadora tera em seu diferencial 0 sistema de Vai&Vem de filmes

para a comodidade des c1ientes. Para a cempra de uma mote e a centrata9ae de um

motoboy, gera altos custos entao a empresa apos pesquisas efetuadas condui que

terceirizando 0 processo, ira atender melhor os c1ientes, a empresa contratada

possui profissionais qualificados e que ja conhecem a cidade para facilitar a entrega

e a busca dos filmes.

47.17 Custos para 0 sistema de distribui<;:ao

Na cidade de Campo Largo a empresa que presta 0 servi90 de motoboy e a

Via Rapida, para a entrega de filmes no centro da cidade e em media R$ 2,00 por

entrega confarme 0 bairro 0 pre90 aumenta podendo chegar a R$ 5,00 par entrega.

4.7.18 Controle da qualidade no processo

A empresa e uma prestadora de serviyos e nao tern sistema produtivo ou

riscos ambientais.



4.8 RECURSOS HUMANOS

4.8.1 Descriyao dos recursos humanos

Cargos N.o de Funcionarios Tipo de mao de obra

Gerente 1 S6cio Qerente
Recepcionista 1 CLT
Atendente 2 CLT
Auxiliar de limpeza 1 T erceirizado
Contador 1 Terceirizado
Moto boy 1 Terceirizado

-Tabela 18 Recursos humanos
Fonte: Elabora~o Propria

o sistema de registro sera conforme consolida~ao das leis Trabalhistas (CL T)

onde preve registro em carteira de trabalho, contrato de experiencia, OP9ao de vale

transporte e demais formularios necessarios.

A jornada de trabalho sera dividida em turnos, sendo 0 primeiro das 13:00h as

17:30h e 0 segundo das 17:30h as 22:00h.

Segunda a sexta-feira
Sabados e Domingos
Sahlrio e Beneficios
Salario Mensal: R$350,OO
Vale Refei~o: R$35,OO

1° Turno
13h as 17:30h
10h as 16h

2° Turno
17:30h as 22h
16h as 22h

Titulo do Cargo: Atendente
Descrigao das atividades:

Atendimento interno a clientes;
Emitir e cobrar valor do emprestimo;
Orientar cllente na escolha do filme;
OrganiZ8c;8.0 de cartazes dos filmes na area de exposiC;80;
Cadastramento e controle de clientes no Sistema;
Encaminhamento de pedidos ao motoboy;

Formay.3!o: 20 grau completo
Exigencias do Cargo:
Experiemcia: 1 ana
Cursos: Informatica Basica, Tecnicas de Atendimento a Clientes.
Idiomas Extras: Ingles Basico
Horarios:

Dias

Vale transporte: R$67,60
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Titulo do Cargo: Recepcionista
Oescric;ao de atividades:

Recebimento de devolu90es
Controle de estoque
AuxiJiar 0 gerente nas rotinas administrativas
Pagamento aos fornecedores e despesas fixas
Emissao de relat6rios de pagamentos diversos semanais para analise da
gerencia
Responsavel par agendamento de entrega e busca atraves de moto boy

Forma9ao:
2° grau completa ITecnico em Administra9c30
Exigencias do Cargo:
Experiemcia: 1 ano
Cursos: Informatica Basica, Tecnicas de Atendimento a Clientes.
Jdiomas Extras: Ingles Basico
Honfirios:

Dias
Segunda a sexta-feira 17:30h as 22:00h
Sabados e Domingos 16h as 2200hh
Salaria e BeneficiDs
Salario Mensal: R$350,00
Vale Refeiyiio: R$35,OO
Vale transporte: R$67,60

Titulo do Cargo: Gerente geral
Oescri~o de atividades:

Controle diario de entrada e saida do caixa/banco
Criac;:ao de campanhas promocionais
Atendimento de fornecedores para a compra de produtos
Recrutamento, selec;:ao e treinamento de mao de obra
Coordenar e delegar tarefas a equipe
Controle de cartao ponto e folga dos funcionarios
Aprovisionar pagamentos de custos fixos e fornecedores
Autonomia de emissao de cheques da empresa
Repassar ao contador nota fiscal de entrada e saida, horas trabalhadas dos
funcionarios e outros documentos necessarios.
Negociac;:ao de compra de filmes para renovac;:ao de estoques

Forma~ao:
3° grau completo em Administrac;ao de Empresas
ExigE'mcias do Cargo:
Experiencia: 1 ana
Cursos: Informatica Basica.
Idiomas Extras: Ingles Basico
Horarios:

Dias
Segunda a sabado 08:00h as 18:00h
Sal aria e Beneficios
Prolabore: R$ 1.000,00
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Titulo do Cargo: Auxiliar de limpeza
Descriyao de atividades:

Providenciar a limpeza do recinto
Limpeza do estoque e escritorio
Higieniza",o do banheiro
Limpeza e arrumay80 das filas expostas

Forma~ao:
2° grau completo
ExigEmcias do Cargo:
Experiencia: 1 ana
Cursos: nenhum
Idiomas Extras: nenhum
Horarios:

Dias
Ter9as e sexlas 08:00h as 18:00h
Sal aria e Beneficios
Salarios: R$200,OO(sendo R$25 a diariaj

Horarios:

Titulo do Cargo: Moto Boy
Oescriyao de atividades:
- Entrega e busca de filmes locados;

Recebimento dos valores referentes a focayao e entrega;
Forma930:
2° grau completo
Exig€mcias do Cargo:
Carteira de Habilila9ao
Experiencia: 2 ana
Cursos: nenhum
Idiomas Extras: nenhum

indeterminado
Remunerayao
R$2 reais por chamada

Titulo do Cargo: Contador
Descrjyao de atividades:

Classificayao de documentos contabeis
Lanr;amento par contas
Apresenla9ao de balancete mensaI
Orientar;80 fiscal
Declarac;ilode IR
Oeclaray8o Rais
Conferencia dos guias de recolhimentas de impastos
Calculo da folha de pagamenlo
Razeo e balanr;o anual

Forma9ao:
3° grau completo em Ciencias Contabeis
Exigfmcias do Cargo:
Regislro no CRC
Experiancia: tras anos
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Cursos: Informatica
Idiomas Extras: nenhum
Horarios:
indeterminado
Remuneray30
Salario: R$260

4.8.2 Disponibilidade de recursos humanos

A disponibilidade de mao-de-obra sera oblida atraves do Servi~o do Sistema

Nacional do Emprego (SINE) 0 qual sera repassado 0 perfil desejado do profissional

para que sejam encaminhados as candidatos dentro da necessidade da area

tornanda-S8 urn ponto positiv~ pais agilizara 0 tempo de sele<;ao e escolha do

profissional.

A escolha do SENAI e SEBRAE deve-se ao fato de que os mesmos sao os

melhores centros de treinamento em mao de obra especializada para estas fun<;6es

nao havendo a possibilidade que falta de profissionais, ficando assim a Block Toon

tranquila para a disponibilidade de mao-de-obra qualificada quando necessario.

4.8.3 Recrutamento e selec;:ao dos recursos humanos

Banco de dados via Internet:: as currlculos serao procurados nas paginas da

inlernet como BNE (Banco Nacional de Emprego), Catho, Maneger, ABRH

(Associacyao Brasileira de Recursos Humanos) entre Qutros.

Agencias de Recrutamento: serao utilizados somente para cargos

especializados, quando atraves do recrutamento interne nao for encontrado 0

profissional desejado, po is as agencias disponibilizam do metodo de

Recrutamento Externo mais eficaz para escolher profissionais qualificados,

proporcionando assim a empresa a execu9ao apenas da sele98o.
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Servigo do Sistema Nacional de Emprego (SINE): 6rgao publico, que seleciona

candidatos de acordo com 0 perfil exigi do pela empresa contratante sem custo.

4.8.4 Treinamentos e desenvolvimento

o gerente geral, atendente e recepcionista realizarao urn treinamento de

PDCA (Planejar, executar, verificar e atuar corretamente) junto ao SENAI na area de

qualidade com carga horaria de 40 horas. Juntamente ao SEBRAE realizarao 0

treinamento de TEknicas de Atendimento aD Cliente com carga horaria de 30 haras.

4.8.5 Custos com recursos humanos

Custo com EncarQos e Salarios
Fungao Quantidade Encargos Salarios Beneficios Total

Atendente 1 R$27440 R$350,OO R$102,60 R$727,OO
Recepcionista 2 R$548,80 R$700,OO R$205,20 R$1.454,OO
Gerente Geral 1 R$200,OO R$1000,OO - R$1.200,OO
Aux. Liml'eza 1 - R$200,OO R$200,OO
Contador 1 R$260,OO - R$260,OO
Total 6 R$2.510,OO
Tabela 19 - Custos com Recursos human os
Fonte: Elaboracao Propria

PLANILHA DE CUSTO
FUN9AO: ATENDENTE I RECEPCIONISTA
Sa/a rio Base I 100% R$350,OC
ncarQOS

FGTS 8,50% R$29,7e

INSS 20,00% R$70,O[
Auxilio Doenga 2,00'1< R$7,OC
Aviso Previo 8,33% R$29,15
Multa Rescisao 50% 4,30% R$15,Oe
SAT 2,00% R$7,OC
erceiros

Sesc I Sesi 1,50% R$5,2
Senae I Senac 1,00% R$3,5
Incra I 0,20% R$O,7C



Sebrae L 0,60% R$2,1(J
Salario Educ..s;ao I 2,50% R$8,7e
Va/ores Provision ados A:
Ferias I 11,11% R$38,8E
13° Sal aria I 833% R$29,1e
.G.T.S. sabre Ferias e 13' Salaria) R$5,78
NS.S.jsabre Ferias e 13' Salaria) R$13,6C
SA T. (sabre Ferias e 13' Salario) R$1,3t
SESIau SESC (sabre Ferias e 13° Salaria) R$1,O
SENAI au SENAC (sabre Ferias e 13° Salaria) R$O,6E
INCRA (sabre Ferias e 13' Salario) R$O,1
Salario Educa<;ilo (sobre Ferias e 13' Salario) R$1,6
SEBRAE (sobre Ferias e 13' Salario) R$O,41
Terceiras (sabre Ferias e 13' Salario) R$3,9
Total de Encargos R$274,8
Total de SalilriosfEncargos R$6Z4,8t
Ajuda de cusla refei aa R$35,OC
Ajuda de custo Transporte R$67,6C
atal BeneHcios R$102,6C

TOTAL DO CUSTO R$727,4!
-Tabela 20 Custos com Recursos humanos

Fonte: Elaboracao Propria

Para recrutamento de candidatos serao utilizados os seguintes sistemas:

Sistema Nacional de Emprego - servi90 publico gratuito

Sites Internet - servi<;o publica gratuila

Os treinamentos que visam aperfeic;oamento do funcionario serao obtidos atraves

dos canais abaixo citados:

Curso PDCA: oferecido pelo SENAI com carga oraria de 40h, com custo de

R$200,00 para quatro funcionarios.

Cursa Tecnicas de Atendimenta ao Cliente: aferecido pelo SEBRAE com carga

horaria de 20h, com custo de R$120,00 para quatro funciamirios.
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4.9 CRONOGRAMA DE IMPLANTA<;:Ao DO PROJETO

Video.

Este cronograma demostra 0 tempo necessaria para implanta~o da Block Toon

DESCRICAO

Janeiro AbrilFevereiro Mar'Yo

Receita FederallCNPJ

Centrale Social

JuntaComercial

Prel.Municipal/Alvara

Cad. Nacional/FeN

Loca~~o de imovel

Moveis

Inslal,II;:Oeseajustes

Equipamentos

Aqulsl~aoAcervo

Sel~aodePessoal
Conlrat~ao e treinamenlo de Pessoal

Inst. Luz,AguaeTelefone

LimpezaGeral

INAUGURACAQ

Tabela 21 - Cronograma
Fonte: Elaborar;:ao Pr6pria

Descric;ao Custos
Contrato Social RS10,OO
Junta Comercial R$43,06
Receila Federal RS7,50
Prefeitura municipaJlalvara RS60,OO
Locacao de im6vel RS600,OO
Moveis RS5.432,SO
Equipamentos RS9.892,OO
Acervo R522.49S,OO
lnstalacao de Luz, aqua e telefone RS100,OO
Limpeza RSSO,OO
Total R$38.689,56
Tabela 22 Custos com abertura de firma
Fonte: Elabora(}ao Propria
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4.10.1 Despesas Pre-operacionais

Descril;ao Valor Total
Abertura da empresa RS163.06
lnSlalar,;ao de Luz, agua e lelefone RS100.00
Umpeza RS50.00

Total RS313,06

-Tabela 23 Oespesas pre-operaclOnals
Fonte: Elaborar;ao Pr6pria

4.10.2 Fontes de financiamento do projeto

Socios

Recursos pr6prios

Valor Investido

4.10.2.1

Cristina Gavlak RS6.440,OO

Elcimara Rais RS5.152.00
Camile Borges RS5.152,OO
Elizangella S. Tonatto
Ellon S. M. Schuindl
Altieri de Bona Sartor

RS5.152,OO

RS5.152.00
RS5.152,OO

TOTAL CAPITAL RS32.200,OO
Tabela 24 Invest_mentos
Fonte: Elaborar;ao Pr6pria

4.10.2.2 Recurso de terceiros

o valor de R$13.800 sera obtido atraves de financiamento no Banco do Brasil

atraves do programa PROGER com taxa de 5,33% aa. + TJLP, prazo de 24 vezes e

uma carencia de 60 (sessenta) dias para 0 pagamento da prime ira parcela.
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Valor do Finaneiamenla Pretendido: R$13.800,OO. TJlP:9,75%

Juros: 5,33% iI.iI. nominais, equivaJcntes a 5,452 efetivos ao ana. Numcro de parcelas: 24 Carentia:2mcses. I
Parcela Dalado Amortiz3.yiiode Encargos Pgto.de Pgto. de Prestac;:aa Saldo

Pagamento Principal Bcisicos Encargos Encargos Tolal Oevedor
Projetados Basicas Adicionais

I' 0510412005 Can:!ocia RS11! Carencia R$63,85 RS63,8S RS13.91 1,00

2' 05/0512005 Carencia R$I08,27 Carencia R$62,27 RS82.27 RS14.019,27

3' 0510612005 RS627.27 R$112,76 R$t5,09 RS64,86 RS707,23 R$13.489,67

" 05107(2005 RS627,27 R$I08,5 R$20,26 R$62,41 RS709,94 RS12.950,64

5' 0510812005 RS627,27 RS94,05 R$24,96 R$54,08 R$706,31 RSI2,392,46

6' 05/0912005 RS627,27 RS99.68 RS30.21 RSS7,34 RS714,82 RS11.834,66

7' 05/1012005 R$627,27 R$92,ll R$35,33 RS52,97 R$715,57 R$It.264,17

8' 0511112005 RS627,27 RS90,6 RS40,65 RS52,12 RS720,04 RS10.686,64

9' 05/1212005 R$627,27 R$83,16 R$45,85 R$47,84 R$720,96 RSIO_096,89

10' 0510112006 RS627,27 RS81,21 RS51,27 R$46,71 R$725,26 RS9.499,57

II' 05/0212006 RS627,27 R$76,4! R$56,73 R$43,95 RS727,95 RSS.891,98

12' 0510312006 R$627,27 R$69,21 R$62,05 RS39,8 R$729,12 R$8.271,86

13' 0510412006 RS627,27 RS66,53 RS67,59 R$36,27 RS733,14 RS7_643,53

14' O5IOS12OO6 RS627,27 R$59,49 R$73 RS34,21 RS734.49 RS7.002.75

IS' 05I06121lO6 RS627,27 R$56,33 R$78,63 R$32,4 RS738,31 RS6.353,17,,' OS/07/2oo6 R$627,27 R$51,1 R$84,31 RS29,39 R$740,98 R$5.692,68

'" 0510812005 RS627,27 R$41,34 R$89,48 R$23,77 R$740,52 RSS_017,27

18' OS/0912oo6 RS627,27 RS40,36 R$95,25 RS23,21 RS74S,73 RS4.335,11

19' 0511012006 R$627,27 R$33,74 R$100,87 RS19,4 RS747,55 R$3.640,71

2<l' 0511112006 RS627,27 R$29,28 R$I06,73 R$16,84 R$750,84 RS2.935.99

2\' 05/1212006 R$627,27 RS22,B5 RS112,44 R$13,14 R$752,85 R$2.219,13

22' 0510112007 RS627,27 R$17,85 R$flB,J9 R$10.27 R$755,93 R$I.491,J2

23' 0510212007 R$627,27 RS12 RS124,39 RS6,9 R$758,56 RS7S1,66

2" 0510312007 RS627,27 R$5,85 R$I30,24 RS3,36 RS760,67 RSO

RSI3.800,OO R$I.563,71 R$I.563,71 R$899,38 R$16.263,09

Tabela 25 - Fmanclamento
Fonte: Elaboracao Propria

4.10.3 Investimento fixo

Descri~ao Valor Total
Equipamentos R$9.892,OO
M6veis R$5.432,50
Acervo Filmes VHS R$7.995,OO
Acervo Filmes DVD R$14.500,OO

R$40.319,50
Tabela 26 - Investlmento fix.o
Fonte: Elaborayao Propria



4.10.4 Deprecia<;:ao acumulada

Descri9ao Anos %a.a. Valor Unilario Valor Deprecia9ao
Computadores 5 20% R$5.367,00 R$1.073,40
Impressora S 20% R$1.06S,00 R$213,00
Software S 20% R$2.S00,00 R$SOO,OO
Televisao 10 10% R$1.699,00 R$169,90
Aparelho VHS 10 10% R$399,00 R$39,90
Aparelho DVD 10 10% R$429,00 R$42,90
Rebobinador VHS 10 10% R$13S,00 R$13,SO
Aparelho de Som 10 10% R$798,00 R$79,80
M6veis e Utensflios 10 10% R$S.432,SO R$S43,2S
Acervo Filmes 10 10% R$22.49S,00 R$2.249,SO

Total R$4.925,15
Tabela 27 Deprecla!jao
Fonte: Elaborayao Pr6pria

Depreciac;:ao acumulada anual

Descric;ao 111 ana 2° ana 3° ana 4° ana 5° ana
Computadores RS1.073.40 RS858.72 RS686.97 RS549.58 RS439.66
Impressora RS213.00 RS170,40 RS136.32 RS109,05 RS87.24
Software RS500,OO RS400,OO RS320,OO RS256,OO RS204,80
Televisao RS169,90 RS152,91 RS137,61 RS123,85 RS"',47
Aparelho VHS RS39,9D RS35,91 RS32.31 RS29,08 R$26.17
Aparelho DVD R$42,90 RS38,61 R$34,74 R$31,27 RS28,14
Rebobinador VHS RS13,50 R$12,15 RS10,93 RS9,84 RS8,85
Aparelho de Som RS79,80 R$71,82 R$64,63 R$58,17 RS52,35
Moveis e Utensilios RS543,25 RS468,92 RS440,03 RS396,02 RS356,42
Acervo FUmes RS2.249,50 RS2.024.55 RS1.822,09 RS1.639.88 RS1.475,89

Total RS4.925,15 R$4.253,99 RS3.685,63 RS3.202,74 R$2.790,99
Tabela 28 - Depreclac;ao anual
Fonte: Elabora<;3o Propna

4.10.5 Usos e fontes

10)



Capital de Terceiros R$13.800,00
TOTAL DE RECURSOS R$46.000,00
2 Aplicaciio de Recursos
2.1 Imobilizado R$40.319,50
2.2 Deferido R$313 06
2.3 Capital de Giro R$5.367,44
Total da Aplicacao R$46. 000, 00

-Tabela 29 Usos e fantes
Fonte: Elaborar;ao Propria

4.10.6 Estimativa de faturamento

Estimativa de Receita Financeira 10 Ano
Periodo Estimativa Demanda Pre~o Venda Total Receita
abr/05 1392 R$4,00 R$5.568,00
mai/05 1800 R$4,00 R$7.200,00
jun/05 2400 R$4,00 R$9.600,00
·u1l05 2720 R$4,00 R$10.880,00
ago/05 3200 R$4,00 R$12.800,00
sell05 4000 R$4,00 R$16.000,00
oull05 4480 R$4,00 R$17.920,00
nov/05 4800 R$4,00 R$19.200,00
dezl05 6000 R$4,OO R$24.000,00
Total R$123.168,00

-Tabela 30 Estlmatlva de faturamento do pnmelro ano
Fonte: Elaboracao Propria

anual
Fonte: Elabora~o Propria

4.10.7 Estrutura de custos

CUSTO FIXO
Oescricao Valor

AluQuelilPTU RS60000
Salarios/ Encargos RS3.841 ,00
Honorarios Contador RS260,00

104
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Energia Eletrica RS40,00
Agua RS55,64
Telefone RS100,00
Umpeza e conservacao RS200,OO
Oespesas financeiras RS63,85
Material Ex ediente RS100,OO
Materiallimpeza RS50,OO
Srindes Promocionais RS110,OO
Uniformes RS10,66
Treinamento RS25,OO
Manlltencao de acervo RS3.000,OO
TOTAL CUSTO FIXO RS8.456,15
Tabela 32 - Custo FIXO
Fonte: Elaboray80 Propria

CUSTO VARIAvEL
Oescricao Valor

1m ostosl Tributos RS422,61
TOTAL CUSTO VARIAVEIS RS422,61
Tabela 33 - Custo Variavel
Fonte: Elaboractao Propria

CUSTOS VARIAvEIS l' ANO
Periodo Valor

Abr/OS RS422,61
Mai/OS RSS46,48
Jun/OS RS728,64
Jul/OS RS82S,79
A 0/05 R$971 ,52
SeVOS RS1.214,40
OuVOS RS1.360,13
Nov/OS R$1.4S7,28
DeziOS RS1.821,60
TOTAL CUSTOS VARIAVEL RS9.348,4S
Tabela 34 - Custo Vana\lel1 ana
Fonte: Elaborayao Pr6pria

CUSTOS VARIAVEIS ANUAL
Periodo Valor

1°Ano RS9.348,4S
2°Ano RS13.087,83
3°Ano RS13.742,22
4°Ano RS14.42933
5° Ano RS15.1S0,80

-Tabela 35 Custo Vanavel Anual
Fonte: Elaboract80 Propria

CUSTOS FIXOS l' ANO
Periodo Valor

Abr/OS R$8.456,1S



Mai/O5 RS8.4S4,S7
Jun/OS" RS9.099,S3
Jul/OS RS9.102,24
Ago/OS RS9.098,61
SeVOS RS9.107,12
OuVOS RS9.107,87
Nov/OS RS9.112,34
DezlO5 RS9.113,26
A Partir de junho acresce 0 valor
das prestac;:6esdo financiamento
TOTAL CUSTOS FIXOS RS80.651,61

- .Tabela 36 Custo Flxo 1 ana
Fonte: Elaboray8o Proprta

CUSTOS FIXOS ANUAL
Periodo Valor

1°Ana RS80.651,61
2°Ano R$134.429,39
3° Ana RS123.077,70
4° Ano RS125.263,94
5° Ana RS134.934,31
Tabela 37 Custo FIXo Anual
Fonte: Elaborayao Propria

4.10.8 Prec;:o de venda

Periodo CF cv % Luero PV1 PV2
Abr/OS RS8.456,15 RS422,61 RS227,66 RS9.106,42 RS5.568,00
Mai/oS RS8.454,57 RS546,48 RS230,75 RS9.231 ,84 RS9.600,00
Jun/OS RS9.099,53 RS728,64 RS252.DO RS9.82B,17 RS7.20D,DO
JullOS RS9.102,24 RS825,75 RS252,56 RS10.182,59 RS10.880,00
Ago/OS RS9.098,61 RS971,52 RS258,20 RS10.328,33 RS12.800,00
SeUOS RS9.107,12 RS1.214,40 RS264,65 RS10.586,17 RS16.000,00
OuU05 RS9.107,87 RS1.360,13 RS268,41 RS10.736,41 RS17.920,00
NovlOS RS9.112,34 RS1.457,28 RS271,01 RS10.840,63 RS19.200,00
DezlOS RS9.113,26 RS1.825,60 RS280,38 RS11.215,24 RS24.000,00
Tabela 38 - Pre~o de venda
Fonte: Elabora~8oPropria

Ano CF CV % Luero PV1 PV2
2005 RS80.651 ,61 RS9.348,45 RS2.307,66 RS92.055,80 RS123.168,00
2006 RS134.429,39 RS13.087,83 RS3.782,49 R$151.299,71 RS219.708,00
2007 R$123.077,70 RS13.742,22 R$3.508,20 R$140.328.12 RS230.692,OO
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2008 RS125.263,94 RS14.429,33 RS3.S81,87 RS142.275,14 RS242.228,OO
2009 RS134.934,31 RS15.150,80 R$3.848,33 RS153.933,44 RS254.340,00
Tabela 39 - Pre~o de venda
Fonte: Elaboracao Pr6pria

PV1= Com base na estrutura de custos e margem de lucro da empresa (nao praticado).
PV2= Com base no pre90 praticado no mercado, mesmo que em urn primeifO momento traga algum
prejuizo. Este prec;o fol adotado com base na estrategia de definityao de prec;;os descrita no item 4.6.7
deste projeto.

4.10.9 Margem de contribui9ao

Periodo Receita Vendas Custo Variaveis Margem Contribui~ao
Abr/05 R$5,56S,OO R$56S,27 R$4.999,73
Mai/05 R$7,200,OO R$692,14 R$6.507,S6
Jun/05 R$9.600,OO R$874,30 R$8.72S,70
Jul/05 R$10.SS0,oo R$971,45 R$9.90S,55
Aqo/05 R$12.800 00 R$1,117,18 R$11.682,S2
Set/OS R$16,000,OO R$1,360,66 R$14.639,34
Out/05 R$17,920,OO R$1.50S,79 R$16,414,21
Nov/OS R$19.200,OO R$1.602,94 R$17.597,06
Dezl05 R$24,000,OO R$1.967,26 R$22.032,74

Total R$112.50S,01
, -Tabela 40 Margem de contnbulI;ao

Fonte: Elaborac;ao Propria

Margem de contribui<;iio anual.

Periodo Margem de contribui~ao
1° anD R$112.508,11
2°ano R$206.2S3,1S
3° ana R$219,422,16
4°ano R$235,408,76
5° ana R$247,520,76

- . -Tabela 41 Margem de contnbuu;ao anual
Fonte: Elaborayao Propria

4,10,10 Despesas/receitas financeiras

Periodo Juros Fin. CPMF Total
Estimativa de Despesa Financeira 10 Ano

Abc/05 RS63,B5 RS21,16 RSB5,01
MailOS R$62,27 R$27.36 R$89,63
Jun/05 RS79,95 RS36,48 RSl16,43



lOR

Jul/OS RS82,67 RS41,34 RS124,01

Ago/OS RS79,04 RS48,64 RS127,68
SeVDS RS87,SS RS60,80 RS148,35
OuVDS RS88,30 RS68,10 RS156,40

Nov/OS RS92,77 RS72,96 RS165,73
DezJOS RS93,69 RS91 ,70 RS185,39

Total RS730,09 RS468,04 R$1.198,13

-Tabela 42 Estlmatlva de Oespesa Fmancelra 1 Ano
Fonte: Elaborayao Pr6pria

Estimativa de Despesa Financeira anual

Ano Juras Fin. CPMF Total
2005 RS730,09 RS468,04 RS1.198.13
2006 RS1.339,42 RS834,89 RS2.174,31
2007 RS393,55 RS876,63 RS1.270.18
2008 RSO, 00 RS920,47 RS920,47

2009 RSO,OO RS966,50 RS966,50
Tabela 43 Estlmatlva de Oespesa anual
Fonte: Elaborayao Pr6pria

4.10.11 Demonstrativo de fluxo de caixa

Projec;ao do fluxo de caixa mensal

Oescrl~ao Abril Malo Junho Jlliho Agosto Setembro Outllbro Novembro Dczcmbro

InvesllmentolnlClal 4600J,00

1 EnlradasdeCaDO:a

581dolnlCl8i 5367,44 2056,68 255,63 27,46 979,43 J709,JO 9.387,78 15839,78 25470,16

Retellasde Venclas 5568,00 7200,00 96CO,OO 10680,00 12800,00 1600),00 1792000 19200,00 24 CXXJ00

H DedJ¢esllmposlos 7,59'10 422,61 546,48 728,64 825,79 971,52 1214,40 1360,13 1457,28 1821.60

1.1 Tobl de Entr:ld3S 10.512,83 8.711),21)9.126,99 10.081,67 12.8tI7,91 18.494,90 25.947,65 34.582,5{) 47.648,56

2 SaidasdeCaDO:as

OespesasPre~laclOO8r; 46COO.oo

PrestaOolesde SClVIW' 200.00 200,00 200,00 200.00 200.00 200,00 200.00 200.00 200.00

Folhapagamentolencargos 3841.00 3841,00 31!41.00 3841,00 3841,00 3.841.00 3841.00 3841.00 3841.00

Manllterl9<1ode acervo 300J.00 3COO.00 300':1,00 30::0.00 30CKl,00 300':1.00 30C<l.00 3CXXJ,00 300000

Pagamentode Frrl8noamento 63.85 62,27 707,23 700,94 706,31 714.82 715,57 720,04 720,96

PagamentocieAluglleJ "".00 600.00 600.00 600.00 "",00 1<X\00 1<X\00 1<X\00 1<X\00

Aglla,luz, Telefooe 195,64 195,64 195,64 195,64 195,64 195.64 195,64 195,64 195,64

0lIlJa5saiclas' 555.66 555.66 555.66 555.66 ~.66 555.66 555.66 555.66 555.66

2.2TotaldasSaidas 8.456,15 8.454,57 9.099,53 9.102,24 9.098,61 9.107,12 9.107,87 9.112.34 9.113,26

3. SaldoFinal de Cailta 2,056,68 255,63 27,46 979,43 3.709,30 9.387,78 16.839,78 25.470,16 38.535,30

"Honorano de contador RS260,OO, bnndes promOClonalS R$110,OO, untformes RS10,66, tremamento RS25,OO,
material de expediente RS100,OO e material de limpeza RSSO,OO
Tabela 44 - Projec;ao do fluxo de caixa mensai
Fonte: Elabora9ao Pr6pria
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Praje<;aa da fluxa de caixa anual
Oescri't3.o 1°Ano 2° Ana 3° Ana 4° Ana 5° Ano

Entradas de Caixa
Saldo JniciaJ de Caixa R$5.367,44 RS38.535,3D RSOO.7!O,3S RS 129.188,& RSI79.329,BS
Receita de Vendas RSI23.16B,OO RS172.435,20 RS1BI.056,96 RSI90.I09,BO RSI99.615,30
(.) Oedu¢es/ Imposlos RS9.34B,45 RSI3.087,83 RSI3.742,22 RSI4.429,33 RSI5.150,BO
Total de Entradas RSI19.186,99 RSI97.882,67 RS248.025,10 R5304.869,32 RS363.794,36

Saidas de Caixa

Presta¢es de Serviyos RS1.BOO,OO RS2.520,OO RS2.646,OO RS2.17B,30 RS2.917,21
Folha Pagamenb' Encargos RS34.569,OO RS4B.396,6Q RS50.BI6,43 RS53357,25 RS56.025,11
Manutenyao de acervo RS27.000,OO RS39.600,OO RS43.560,OO RS47.916,OQ RS52.707,60

Pag. Financiamento RS5.120,99 RS6.BS7,44 RS2.275,3S RSO,OO RSO,OO
Pag.AlugueJ RS5.400,OO RS6.134,56 RS9.190,41 RS10.363,33 RS11.731,Oa
Agua} LuzI Telefone RS1.760,76 RS2.652,40 RS2.996,67 RS3.365,63 RS3.625,10
OutrasSaidas RS5.000,94 RS7.001,31 RS7.351,36 RS7,716,95 RS6.I04,90
Total Saidas RS60.651,69 RS111.172,31 RSI18.836,25 RSI25.539,46 RSI35.311,OO

Saldo Final Caixa RS38.535,30 RS80.710,36 RSI29.188,85 RS179.329,86 RS228.483,36
-Tabela 45 ProJec;ao do f1uxo de calxa anual

Fonte: Elaborac;ao Propria

4.10.12 Necessidade de capital de giro

Oescricao Valor
Aluguel R$6oo,00
Salarias! encarqas R$3.841 ,00
Honon~rios R$260,OO
Energia Eletrica R$40,OO
Agua R$55,64
Telefone R$100,OO
Terceiros R$200,OO
Man.! Limpeza R$50,OO
Mat. Expediente R$10o,OO
Pag. de emprestima R$707,23
Total necessidades R$5.953,87
Capital de giro
Tabela 46 - Necessldade de capita! de giro
Fonte: Elaborayao Pr6pria
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4.10.13 Invers6es do projeto

4.10.14 Ponto de equilibrio operacional

Periodo CF Total Pre~o CV Unitario Total de Loca~oes
Abr/05 R$8.456,15 R$4,00 R$0,30 2.286
Mai/OS R$B.454,57 R$4,00 R$0,30 2.2B6
Jun/OS R$9.099,S3 R$4,00 R$0,30 2.460
Jull05 R$9.102,24 R$4,00 R$0,30 2.460
A 0/05 R$9.09B,61 R$4,00 R$0,30 2.460
Set/05 R$9.107,12 R$4,00 R$0,30 2.462
Out/05 R$9.107,B7 R$4,00 R$0,30 2.462
Nov/05 R$9.112,34 R$4,00 R$0,30 2.463
Dez/05 R$9.113,26 R$4,00 R$0,30 2.463
Tabela 48 - PE operaclonal
Fonte: Elaborayao Propria

Ponto de equillbrio operacional anual

Periodo CF Total Preco CV Unit_rio Total de Locacoes
200S R$BO.651,61 R$36,00 R$2,70 21.B02
2006 R$134.429,39 R$48,00 R$3,60 30.276
2007 R$123.077,70 R$4B,00 R$3,60 27.720
200B R$125.263,94 R$4B,00 R$3,60 2B.212
2009 R$134.934,31 R$4B,00 R$3,60 30.390
Tabela 49 - PE opera clonal anuaJ
Fonte: Elaborar;;:ao Propria

4.10.15 Ponto de equilibrio financeiro

Periodo CF Total Depreciagao Emprestimos Margem de PE
Contribuicao Financeiro

Abr/OS R$B.4S6,15 R$547,23 R$63,B5 R$4.999,73 R$1,60
Mail05 R$B.454,57 R$S47,23 R$62,27 R$6.507,86 R$1,22
Junl05 R$9.099,53 R$S47,23 R$707,23 R$8.725,70 R$1,06
Jull05 R$9.102,24 R$S47,23 R$709,94 R$9.90B,5S R$0,93



III

AQo/05 R$9.098,61 R$547,23 R$706,31 R$11.682,82 R$O,79
SeV05 R$9.107,12 R$547,23 R$714,82 R$14.639,34 R$O,63
OuV05 RS9.107,87 R$547,23 R$715,57 R$16414,21 RSO,56
Nov/05 R$9.112,34 R$547,23 R$720,04 R$17.597,06 R$O,52
DezlOS R$9.113,26 R$547,23 R$720,96 R$22.032,74 R$O,42
PEF- CF Tolal- Deprecla.yao + Emprestlmos J Margem de ContnbulI;(ao
Tabela 50 - PE financeiro
Fonte: Eraborayao Pr6pria

4.10.16 Demonstrativo de resultados do exercicio

Mensal

jun jul ,go d"
RecellaOp.Brula RS5568,OO R$7200.oo RS9€OO.OO R$lD8&l,OO RSI28OCl,OO RS16000,OO RS17920.OCl RS19200,OO RS24000,OO

(.)Imposlos RS422,61 RS546,48 RS728,64 RS825}9 RS911.S2 RS1214,40 RSl36lJ,13 RSI 45728 RS1B21,60

(""IReteltl Op. Uqulda RSS \45,39 RS6653,52 RSSB71.36 R$10054,21 RS1I628,48 RSI47B5,60 RS\6559,B7 RS17 742,n RS22.17B,40

(0) Cuslo Mere,Vendida RSI551,30 RSl551,:ll RSI55I,30 RS1SS1,30 RSI55I,30 RSI551,3O RSI55I,JO RSI551.30 RS1SS1,30

LucroBruto RS3594,09 RSS.l02,22 RSl320,06 RS8502.91 RS10277,18 RSI3234,30 RS15008,57 RS16191,42 RS20627.lO

f.I~pesasOp.

HM~nulc~.lode
acervo

RSS3.85 RS62.27 RS707,23 RS709.94 RS7(l;.31 RSlI4,82 RS71S,S7 RS720,04 RS72096

RS3841,OO RS3B41,OO RS384I,OO RS3841,OO RS3841,OO RS3841,OO RS3841,OO RS3841,OO RS3B41,OO

RSJOCO,OO RSJOCO.OO RS300:JOO RS30c0.OO RSJOC'O,OO RS30c0,OO RSJOCO,OO RSJOCO,OO R$30c0,OO

RS568,27 RS692,I~ RS874.30 RS971.45 RSII17,IS RSl360,06 RSI505,79 RSl602,94 RSI967,26

·R$3.S79,OJ ·R$2A93,19 ·R$1.102,47 ·R$19,48 R$1.612,69 R$4.JI8,42 R$S.946.21 RS7.027,44 R$11.097,BB

(·)Dcspc5.1scJVcndas

(::)LuctoOp.

Tabela 51 - Demonstrahvo de resultados do exercicio
Fonte: Elaboraltao Pr6pria

Anual

Descril;ao 2005 2006 2007 2008 2009

ReceilaOp. Brula R$123.168,OO R$I72.435.20 R$181.056,96 R$190.109,80 R$199.615,30

(.)Imposlo R$9.348,45 R$13.087,83 R$13.742.22 R$14.429,33 R$15.150,80

(::1Resultado Op. liquido RSI13.819,55 RSIS9.347,37 RS167.314,74 R$175.680,47 RSI84.464,50

(.)e"Y RSI3.961,70 RS20.477,16 RS22.S24,87 RS24.777,36 RS27.255,10
lucro Brulo RS99.857,85 RSI38.870,21 R$I44.789,87 R$I50.903,11 RS\57.209.4D

(-)Despesa Operacional RS6.021 ,13 RS9.541.53 R$2.311,06 RSO,OO RSO.OO

(-)Despesa Administraliva R$34.569.00 RS48.396,60 RS50.816,43 RS53.357,25 RS56.025, t 1

(-)Oespesa Manut. Acervo RS27.000,OO RS39.BOO,OO RS43.560,OO R$47.9IB,OO R$52.707,BO

(-)Despesa com vendas RSIO.659,35 RS14.923,t5 R$15.699,30 RSI6.452,77 RS17.275,41

(::)lucroOperacional RS21.608,37 RS26.408,93 RS32.403,08 RS3J.I77,09 RSJ1.201,28

Tabela 52 - DemonstratlVo de resultados anual
Fonte: ElabOraltao Pr6pria
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4.10.17 Balan90 patrimonial

ATIVO 2005 2006 2007 2008 2009
Alivo Circulante RS123.168,00 RSl72.435,20 RS181.056,96 RS190.109,80 RS199.615,30

Caixa RS123.168,OO RSl72.435,20 RS181.056,96 RS190.109,80 RS199.615,30

Alivo Pcnnanente RS35.018,68 RS31.140,36 RS27.454,73 RS24.251,99 RS21.461,OO
!mobilizado RS40.3t9,SQ RS35.394,35 RS3t.t40,36 RS27,454,73 RS24.251,99

Depree. Acum. RS4.925,15 RS4.253,99 RS3.685,63 RI3.202,74 RS2.790,99
Deferido RS313,06 RSO,OO RSO,OO RSO,OO RSO,OO
Amort. Acum. R162,61 RSO,OO RSO,OO RSO,OO RSO,OO

TOTALATIVO RS158.186,68 RS203.575,56 RS208.511,69 RS214.361,79 RS221.076,30

PASSIVO
Passivo Circulante RS104.378,31 RS136.099,19 RS141.633,25 RS148.984,71J RS157.675,02

Salarios Encargos RS34.569,OO RS48.396,60 RSSO.816,43 RS53.357,25 RS55.025,lt
ImpostoJContlibuit;:.3o RS9.348,45 RSn087,83 RSI3.742,22 RS14.429,33 RS15.150,OO

Contas a Pagar RS55.339,87 R$74.614,76 R$77.074,60 RS81.198,t2 RSB7.499,11
Emprestimos RS5.120,99 RSO,OO RSO,OO RSO,OO RSO,OO

Exigivel a Longo Prazo RSO,OO RSB.867,44 RS2.275,36 RSO,OO RSO,OO
Emprestimo RSO,OO RSB.867,44 RS2.275,36 RSO,OO RSO,OO

PATRIMONIO UQUIDO
Capital Social RS32.200,OO RS32.200,OO RI32.200,OO R$32.200,OO RS32.200,OO
Lucro/Prejuizo RS21.608,37 R$26.408,93 RS32.403,08 RS33.177,09 RS31.201,28
TOTAL PASSIVO RS158.186,68 RS203.575,56 RS208.511,69 RS214.361,79 RS221.076,30

-Tabela 53 Balan~o patrlmomal
Fonte: Elaboracao Propria

4.11 ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

4.11.1 Payback

Os calculos abaixo apresentados loram obtidos com auxilio da calculadora HP-12C.

Ano Investimento LucroJPrejuizo Investimenlo A Receber
R$46. 000, 00

2005 R$32.267,72 R$13.732,28
2006 R$41.500,97 -R$27.768,69
2007 R$48.442,79

2008 R$SO.141,01
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2009 I R$49.153,501

13732.28/41500,97 x 12 x 30 = 3 anos 2 meses 9 dias
Tabela 54 - Payback
Fonte: Elaboracao Propria

A empresa obtera retorno a partir do ana de 2007.

4.11.2 VPL - valor presente liquido

ETAPAS FUNCAO VALORES FUNCAO FUNCAO RESULTADO

1° PASSO CHS R$46.000,00 G CFo
2° PASSO R$32.267,72 G CFj
3° PASSO - R$41.500,97 G CFj
4° PASSO R$48442,79 G CFj
5° PASSO R$50.141,01 G CFj
6° PASSO R$49.153,50 G CFj
7° PASSO R$16,25 i
8° PASSO - R$5,00 n
9° PASSO F NPV - R$93.909,14

Taxa de retorno desejado (SELIC) 16,25% ao
ano.
Tabela 55 - VPL
Fonte: Elaboracao Pr6pria

4.11.3 TIR - taxa interna de retorno

Investimento R$46.000,00
Entradas Anuais R$32.267,72

R$41.500,97

R$48442,79
R$50.141,01

R$49.153,50
Periodo 5

TlR 80,76%

-Tabe\a 56 TIR
Fonte: Elaborac;:ao Propria

Constatou-se atraves dos calculos que a Taxa Interna de Retorno do projeto e

de 80,76% em cinco anos.



4.11.4 Rentabilidade do projeto

Indice Financiamento Outubro de 2004
Taxa SELIC 16,25%a.a.
Bovespa 379%a.a.
Dolar 87,38% a.a.
Poupanc;a 8.11% a.a.
COB/ROB 23,87% a.a.

-Tabela 57 Rentablltdade do proJeto
Fonte: Jamal Gazela do Pavo 4/5/2004

A rentabilidade do projeto, medida pelo TIR foi de 80,76% e se comparada

com as demais taxas de mercado vigentes no momento, sendo mais que satisfat6ria,

56 com relay80 ao d61ar a rentabilidade e 6,62% a.a. menor, mas S8 tratando de

capital especulativo com alta volatilidade e sem lastra produtivo, principal mente S8

com parada aD mercado financeiro, pois a rentabilidade passa a ter maior segurany8

com maior lucratividade, que e 0 que 0 investidor procura para aplicar seu capital,

sem considerar a participac,;;aona renda do pais, gerando impastos, empregos e bern

estar social.

4.11.5 Efeitos economicos - sociais do projeto

A empresa gera quatro empregos diretos, tres indiretos e com possibilidades

de novas admissoes com seu crescimento.
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4.11.6 Conclusao sobre viabilidade do projeto

Com rela,ao a viabilidade financeira, a TIR do projeto de 80,76% comprova

sua viabilidade, vista que e um retorno excelente, comparado a autros investimentas

nao produtivos, sendo urn investimento segura a longo prazo.

A viabilidade tambem pode ser confirm ada atraves de autros demon strati vas

financeiros tendo ponto de equilibria satisfatorio, indices de liquidez crescente e um

PAYBACK de 3 anos e 2 meses e nove dias.

Parecer final: Viavel.
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5. CONcusAo

Na execUfy80 do projeto fcram consideradas todas as informac;;oes que

ajudaram no desenvolvimento do trabalho. Levando em considera<;ao que 0

mercado de Campo Largo naG S8 apresenta saturado e par S8 tratar de urn servic;:o

diferenciado, que visa oferecer comodidade ao cliente. Tornando-se urn

empreendimento atrativo.

Inicialmente a ideia principal para idealizac;ao deste projeto era montar uma

videolocadora na cidade de Curitiba PR, mas uma primeira analise de mercado

constatou-se que ests mercado esta saturado nesta capital com a existencia de

grandes redes de videolocadoras como Blockbuster, Cartoon juntamente com Qutras

centenas de pequenas videolocadoras espalhadas pela cidade.

Ao analisar a concorre!ncia verificou-se que em sua maiaria sao empresas

familiares sem os principios basicos da administrac;ao nao trabalhando todos os

recursos disponiveis, nem reinvest indo os lucros na empresa em busca de melhorias

na empresa.

Observando 0 constante crescimento na regiao e atraves da pesquisa 0

numero de clientes insatisfeitos, notou-se um crescimento sociocultural e economico,

tornando-os mais exigentes na qualidade de servic;os oferecidos neste segmento.

A Block Toon Video busca a diferencia<;ao no mercado levando ao cliente

comodidade e satisfavao para que se crie um vinculo de parceria entre 0 consumidor

e a marca.

No decorrer da realizavao deste projeto foi posto em pratica todos os

conhecimentos adquiridos ao longo desses quatro an os academicos, possibilitando

assim a base para toda estrutura e consistencia do mesmo.
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Esta SitU8g80 levou as estudo para a cidade de Campo Largo PR anda alguns

integrantes da equipe residem e naG estavam satisfeitos com 0 servigo das

videolocadoras existentes na regiao.

A empresa Block Toon Video sera uma locadora de filmes localizada no

centro da cidade de Campo Largo - PR, com objetivo de loca,ao de filmes em VHS

e DVD tendo como diferencial a presta980 de urn servit;O especializado com

funcionarios capacitados na area cinematografica e urn sistema de busca e entrega

dos filmes na casa do cliente e 0 compromisso de manter 0 maior acerVQ de

lan,amentos da regiao.

Serao investidos inicialmente R$46.000,OO em recursos financeiros que

havera uma proje,ao de faturamento bruto de R$123.668,OO no primeiro ano,

utilizando linhas de eredito para campor 0 capital inicial.

A conclusao final do projeto e que tratando-se de prestaty80 de servi90 no

ramo de video locadora foi constatado que 0 mercado oferece subsidios para um

born investimento, tornando assim sua viabilidade positiva.
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APENDICE - CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL

CRISTINA GA VLAK, brasileira, solteira, comerciante, portadora da c.l. n.
8.189.388-5 PR, e CPF 044.808.568-30, residente e domiciliada em Campo Largo, Estado do
Parana, a Rua Oom Pedro II, 1005, CAMILE BORGES, brasileira, solteira, comerciante,
portadora da C.I. 11. 7.642.882-8 PR, e CPF 783. JOO.009-53. residente e domiciliada em
Curitiba, Estado do Parana, a Alameda Cabral, 4481 aplo 120, ELCIMARA RA.tS,
brasileira, solteira, comerciante, por1adora da c.1. n. 8.156.788-4 PR, e CPF 939.842.430-04,
residente e domiciliada em Campo Largo, Estado do Parana, a rua Osvaldo Cruz, 555,
ELiZANGELLA SARTOR TONATTO, brasileira, casada, comerciante, portadora da c.l.
11.8.797.888-0 PR, e CPF 900.745.004-31, residente e domiciliada em Curitiba, Estado do
Parana, a Rua Carlot a Straube Araujo, \85, ELTON SUlLK MIYAMOTO SCHUINDT,
brasileiro, casado, comercianle, portador cla c.1. n. 6.443.081-8 PR, c CPF 012.912.900-25,
residente e dorniciliado a Av. Aronso Camargo, 295, ALTIERI DE BONA SARTOH.,
brasiieiro, casado, cornerciClllte, ponador na C.1. 11. 6.186.941-7 PR., e CPF 835.941.429-04,
residenle e dorniciliado em Curitiba, Estado do Parana, a Rua Padre Jose Kentenich, 2001 ,
tem justo e contratado entre si a constituiltao de uma sociedade por colas de responsabilidade
limilada a ser vigida pel a seguinte legisialtao e pel as condic;6es abaixo, a saber.

OENOMINA<;:AO, SEOE, FORO, OB.fETIVO, E OURACAO

CLAUSULA PRIME IRA - A sociedade funcionara sob denominaltao social de ACE
LOCACOES LTDA. tendo sua sede e foro em Campo Largo, Estado do Parana, a Rua
Osvaldo Cruz, 1031 no bairro Centro

Paragrafo Unico - Fica destinado como nome fantasia BLOCK TOON.

CLAUSULA SEGUNDA - 0 objetivo da sociedade e localtao de fila de VHS e DVD.

CLAUSULA TERCElRA - 0 prazo de duravao da sociedade e indeterminada, iniciando suas
atividades em 01 de Abril de 2005

CLAUSULA QUARTA - 0 capital social, que sera integralizado em Jl10eda corrente, no valor
de R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais) dividido em 32.200 quotas de R$I,OO
(hum real) cada uma, ficando distribuidas entre os socios da seguinte forma.
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Nome Quotas Valor em R$ %

CRISTINA GAVLAK 6.440 R$ 6.440,00 20
CAMILE BORGES 5.152 R$ 5.152,00 16
ELClMARA RAIS 5.152 R$ 5.152,00 16
ELlZANGELLA S. TONATTO 5.152 R$ 5.152,00 16
ELTON S.M. SHUINDT 5.152 R$ 5.152,00 16
ALlTEnt B. SARTOR 5.152 R$ 5.152,00 16

Paragrafo primeiro - As responsabilidade dos socios, nos termos do decreta n 3.780,
de 10.01.19. e limitado ao valor do capital.

Paragrafo segundo - 0 capital social podera ser elevado au reduzido segundo as
necessidades da empresa, nos termos e na forma pela qual deliberarem as s6cios.

CLAUSULA QUINTA - As quotas do capital social sao livremente negoci8veis entre
as s6cios. Estes, entretanto, nao poderao cede-las au aliena-las sob qualquer
pretexto a terceiros estranhos a sociedade, diante da pessoalidade do vinculo que
as une, salvo par delibera<;ao unanime.

Paragrafo Primeiro - Na hip6tese desta clausufa au quando pretenda retirar-se da
sociedade, 0 socio devera comunicar a sua intenc;ao, por escrito, ao outro socio,
mencionando 0 nome e a qualificac;ao do futuro cessionario ou comprarem, bern
como 0 prec;o e condi90es de pagamento das cotas disponiveis.

Paragrafo Segundo - Os s6cios terao 0 prazo de 30 dias para manifestar-se sobre 0

seu direito de preferencia.

Paragrafo Terceiro - Havendo interesse de rnais de um s6cio na aquisiC;80 das
quotas disponlveis, estes serao rateados proporcionalmente ao capital de cada urn.

Paragrafo Quarto - Se 0 socia naa se manifestar no praza canvencionada, fica
assegurado ao s6cio retirante 0 direito de receber os seus haveres da sociedade,
atraves da forma indicada neste instrumento.

Paragrafo Quinto - Em raZ;3O da sociedade haver side constituida em carater intuiti
personae, as cotas nao poderao ser penhoradas, alienadas ou cedidas a qualquer
titulo sem a previo consentimento do autro s6cia, observadas as condic;oes deste
documento.

Paragrafo Sexto - Nenhum socio quetista podera isoladamente ou em conjunto
prestar cauc;ao, aval, hipateca, sem 0 devido consentimento da maioria que participa
do quadro acionario, ou seja, 51 % das quotas.

CLAUSULA SEXTA - Fica autorizado aos socios a aquisiC;80 de quotas liberadas de
qualquer urn dos sodos, desde que haja reserva de lucros disponiveis, ou
determinadas 0 reembolso das mesmas, na forma do disposto neste documento.
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CLAUSULA SETlMA - As deliberac;6es dos s6cios serao tomadas de comum acordo
prevalecendo, no entanto, 0 voto da maiaria do capital social, considerando cada
quota correspondente a um voto.

CLAUSULA 01 TAVA - A gerencia da sociedade sera exercida individualmente pela
socia Cristina Gavlak, a qual ficara dispensada de qualquer especie de cauc;ao. Para
atos que impliquem na aliena<;ao de bens da sociedade e presta9ao de garantia a
terceiros, sera indispensaveJ a assinatura conjunta de dais s6cios.

Paragrafo unico - Nos limites de suas atribuic;oes e poderes, e hcito ao gerente
constituir procuradores em nome da sociedade, especificando no instrumento os
atos e opera<;oes que poderao participar e prazo de dura<;ao do mandato, que
pod era ser prazo indeterminado.

CLAUSULA NONA - E vedada a utilizaqao da denominafilo social para negocios
estranhos ao objetivo social.

CI.AUSULA DECIMA - Os socios fixarao, em comum acordo, as retiradas mensa is de
pro labore, ao socia que presta serviC;:os,

CLAUSULA DECIMA-PRIME IRA - 0 exerdcio social encerrar-se-a no dia 31 de
dezembro de cada ano.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - No tim de cada exercfcio SOCial, proceder-se-a a
verifica<;ao dos lucros au prejuizos levantados pelo balanc;:o patrimonial, obedecendo
as prescri90es legais e tecnicas pertinentes a materia.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA- OS lucros liquidos apurados serao distribufdos em
partes iguais a cada um dos socios, cabendo a cada socia tantas partes quantas
possufrem, podendo a criteria dos socios ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - as prejuizos que par ventura se verificarem serao
mantidos em conta especial, para serem amortizadas nos exercicios futuros, e nao a
sendo, serao suportados pelos socios proporcionalmente ao capital de cada um.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - A sociedade mantera as registros contabeis e fiscais
necessarios.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - Os s6cios DECLARAM que nao estao incursos em
qualquer penalidade de lei, que as impec;:a de exercer a atividade mercantil.

CLA.USULA DEClMA-SETlMA - Nas hipotese de marte, ausemcia interna<;ao au
retirada de urn dos socios, a sociedade nao se dissolvera desde quaisquer outros
socios, par decisaa propria, de continuidade ao empreendimento.

CLAUSULA DEClMA-OITAVA - Fica eleilo 0 foro jurfdico da cidade de Campo
Largo, Estado do Parana, para as questoes oriundas do presente contrato social
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Par assim estarem justos e acordados, lavram, datam e assinam, 0 presente
instrumento de contrato social, devidamente rubricado pel as socias, em 03 (tres)
vias de igual tear e forma, obrigando-se par si e seus herdeiros na fieldade cumprir
todos as seus termos.

Campo Largo, 02 de Janeiro de 2005

CRISTINA GAVLAK CAMILE BORGES

ELCIMARA RAIS ELiZANGELLA S.TONATTO

ELTON S.M. SHUINDT ALTIERI BONA SARTOR

Vista do Advogado

Marcelo Marques Munhoz
OABfPR 15.328
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ANEXO 1 - ALVARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ALVARA 15.943

A Secretaria Municipal das Finanyas, concedo presente alvara de licenga para
localizac;ao conforme processo n 0492/05, a ACE LOCACOES LTDA, Rua Osvaldo
Cruz, 1031 - Centro, Inscric;ao municipal 000046324-1, para LOCACAO DE FITAS
DE VHS E DVD, enquanto satisfazer as exigencias da le9i5189;30 em vigor

Campo Largo, 15 de Fevereiro de 2005

DIVISAO DE TAXAS E ALVARAS COMERCIAIS

Maria Auxiliadora Nunes
Mat. 54287-4
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ANEXO 2 - FeN



FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN

BLOCK TOON

02 - ENOEREC;O DO ESTABELECIMENTO

RUA OSVALDO CRUZ

.1';;210-430
238

L 02

CAMPO LARGO PR

BRASIL

90.000,00 NOVENTA MIL REIAS

03-CAPITAL

MaEDA CORRENTE DO PAIS 90.000,00

04 - ATIVlDADES ECONOMICAS (segundo ordem de lmportanela)
c60oGODEATfIID>.OE
ECOo.¢ ••",: •••

COI1ERCIO DE FITAS DE VIDEO E DVD

LOCAGA.O DE FITAS DE VIDEO E DVD

00-00-00 33.450.382/0001-34



FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN
01 _IOENTlFICACAo

ACE COEMRCIO E LOCACi"JES LTDA

BLOCK TOaN

02 -IDENTIFICAC;AO DO SOCIO, ADMINISTRADOR au REPRESENTANTE LEGAL

RUA DOM PEDRO II 1895

CRISTINA GAVALAK

~,~, I"~~~
33.450.382/0001-34

CASA 1';;210-430
CAt-IPQ LARGO

BRASIL I
COCOGOIXIP1JS(Uoo ••..••••• eom..doI)IVAlORtII\PART1C1P~NOCN'IT,<L_R$(""e_d._)

115.000,00

GERENCIAR A AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

I~,"~oo_=
1034.807.569.30

03 -IDENTlFICACAo 00 SOCIO, AOMlNISTRADOR au REPRESENTANTE LEGAL

CASA
1~~'"~O
I CENTRO 1';;210-430

PR

CRISTINA GAVALAK

034.807 569-30

RUA DOM PEDRO II 1895

CAMPO LARGO

PNS(noU$od,_op,"~"o._1) I roo.OOIXlPNS( •.••••••.••••.•eo.-doI) I VAlORO'O'PAAT1Cl1'~NOCN'ITAl_RS(""<_d._l
BRASIL I 115.000,00



ANEXO 3 - REQUERIMENTO DE PESQUISA DE NOME
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Sr. Prusidanta dll Juntll Camurdal do Paranii,

a .,balxo .,ss!n.,do ruquor a V.S· a sOQulnte pesqulsa de nome empresarlal:

1.REQUEREN~T~Er- ~ ~

~~~_~_~_·_lT_O_A I~:;~~..~/__O_1~/_~__ ~

\

D'."'"'~~gj :~:::::::;N'
2 •TIPO EMPRESARIAL

o <;OO~'~"'""o o~roO("_'o'I'

'3. OPCOES PARA A PESQUIBA CC NOME EMPRESARIAL
ATENy5.0: Preencher os can'pos abaix.o com tIlls op~/les de nome emprlilSalla(. observando. na seqOtincia. a

ordem de interU9IiO doc''''cente .. \ pesquislil 811" efeluada a par1ir do primejro nome e os
subs£ Oenlessomenleser::;io eSQuisados sa os anlarioles a tesenlaremcolid1incia.

ACE: LOC"\~D(!i

2. BLOCKTOON VIO::O

,.

3.1 . No C<lSOde FilUM INDIVIDUAL

3.2 . ~~18~~~30d3e ~o~ ~,~~!~~Jdul~~~OS~C~~~~i~)~~r~:~;~:: ~ g~~~s~~a1~0 ng::~ oden~~e °d~Sm~~ci~~~i~~r
exlenso.

JBSERVACOES
1· No Caso de:

a) FIRMA INDIVIDUAL que conlsnha lelrnols) diferenciador(es) que upresse(m) alividade(s) econfimica(s);
oude

h) DEflor.mlA~O SOCIAL que conlenha lermo(s) que ex.presse(m) alividade(s) econfimica(s).
A(s) alividade(s) que conslfI(m) do nome oa empress DEVEM(AO) ser explicilada(s) no objelo da empresa.

2· A pesquisa previa do nome IImpresarial IIAO SlG!~IF'CA RESERVA DO NOME. A ploler;:50 somenle Sft dti com
o alquivamenlo de alo conslilulivo 011 '" ~IO de aIlBra~1io com mudan~a de nome.
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ANEXO 4 - MANUAL DE usa SISTEMA DE ViDEO LOCADORA

Manual de Uso Sistema de Video Locadora

Cadastrar titulos, categorias e pre,os. Para entrar no arquivo de categorias
clique em tituios e depois em categorias e preyos contorme figura abaixo:

Qpcoes ,l;;tientes boca~oes! Iitulo$· !:;aiKa !!elatorios ~ail

Filrnes
Games

Audio ~
.,I(.j.j,jiti(Jj·J@itM

Fornecedofes ~

o cliear em categorias e pre~os aparecera a seguinte tela:

'{alidade: r r r r r

,::c':::'"oo="'- ~

1
1

Validade r r r r r r r

r

"'I

r
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Agora que as suas categorias ja esUio cadastradas voce padenl cadastrar os sells
titulos. Vamos comeyar cadastrando um !lIme. Clique no menu em filmes e
depois em novo confonne figura abaixo:

-jl"ng
Games
Audio
Categolias e PICCOS

Fornecedores

!ltuJOl: taixil Belatorio$ liail

!."~I~i';~J'II""'''''''''''11• Generos de filmes
• Pesquisa por atOI

Pesquisa pelo c6digo
Pesquisa por diretoT
Pesquisa por genera
Exclui,
Pesquisil por OIdem de enlrada

Ao chear na apyao "novo" aparecenl a tela abaixo:

C6di~Q rl------,;;;;";;;;,;;;;,,"',,;;c;-,, Selo.

Titulo:

DYrll~;iio: r--- oinero' ,-------

Olre\o[

Calegc)fia: ,--------.

N_Od910(a~o9s:r-

r--------r--------,~-----
ComenldllO' r"'"legendaoo'Duolado (' Nilclollal

No primeiro qumlro temos 0 c6digo do filme. Este c6digo e 0 c6digo de controle
interno da sua locadora. 0 campo seguinte e denominado "selo". Esse campo e
de preenchimento opcional e voce podeni deixa-Io em branco se desejar. 0 selo
conesponde aD J)lJJllerO de jdeJ}tifiea~ao que geralmenl"e jf! vem impresso na fita
de video.

No campo titulo voce ira digital" 0 nome do filme em portugues. No campo
duraf30 bast.a preencher com a dtJra~50 do tilme.
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Quando voce pular para 0 campo genero, ira aparecer lima tela que e urn menu
com uma lista de generos.

Novo

COMEDIA
DOCUMENTARIO
ROMANCE

Basta cliem duas vezes sabre 0 genera desejado para que 0 mesmo passe
automaticamente para 0 campo genera do fiJme. Caso 0 genera nao est'eja 113

lista de generos clique no boUio novo e adicione lim genera.

No proximo campo aparece uma lista de diretores que permite que voce escolha
o diretor do filme a partir da lista.

Os proximos campos sao para atores onde voce pode escolher apenas urn ator au
mais de lim se for a caso.

A segllif vem a caixa de OP90es que peflnite que voce defina se 0 filme e
dublado, legendado ou nacional

r legendado r Dublado r Nacional I

.,' I
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Por tim temos 0 campo "comentarios" no qual voce pade digitar comentarios
sabre 0 filme. Veja na figura segulnte:

CQmerd~iios r Legel1dado r Dublado r Nacl(jnal

Ap6s preencher as dados voce podeni sair da tela au ainda cadastrar outro filme.

Apos cadastrar os sells tituios, voce devera cadastrar os cjjentes. Para isso
cliente no menu clientes > novo cliente, confofme figura abaixo:

,Qpcoes .f;lientes 1ocacoes I itulos ,!;;ai)la Belal6lios liail
Pesquisal IMamamrn-

Ao cliear na barra de menu <novo cliente> ira aparecer uma tela que pennite
cadastrar um cliente. Essa tela permite que voce entre com dados do cliente
como Nome, endereyo, telefone e outros. Alom de dados lambem e possivel
voce inserir a foto do cliente.

rSIOqUudO

,- r'-------------------

Apos cadastrar todos as c1ientes voce pode pesquisa-Ios quando quiser atraves
da tela de pesquisa que esta acessivel no menu clientes > pesquisar.
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Fazendo loca,oes.

Depois de cadastrados os cliellles e os tilulos voce porlera come,ar a fazer as
locayoes.

Clique no menu em loea,oes > nova con forme (igura abaixo

1J.pcuel t;lienteS" Locacoes: Iilulos Caixa fielalorio$ .sail

Devolver
Pesquis<u/editClf
-;HU .4

Ao escolher a opc;:oes no menu acima aparecera lima tela que pennite fazer a
loeal'ao:

I'"n'J!.1

A primeira tela que aparece serve para voce escolher 0 cliente para 0 qual sera
feita a local'ao. Se voce liver 0 c6digo do cliente, bastan; digita-Io no quadro
c6digo do cliente e leclar enter. Caso voce nao saiba 0 c6digo do cliente podera
eseolher na lisla que aparece abaixo do c6digo por ordem alfabetica.

Ap6s eseolher 0 cliente aparecera a tela de loc8y80.
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~ibl~dQpor lAlUlREDASIl.VA

Soid" I:roOOI2000
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Para colocar 11111 filme na locayao basta voce digitar 0 c6digo do mesmo e teclar
enter.
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ANEXO 5 - QUESTIONARIO

Question~rlo

1. SUO
01 ( ) Feminine

2. IO~OE
01 ( lAte 2Oanos
04( )de41 'a 50 anos

3. QU~L SEU ESTADO CJVIL?
Ot( )CAsADO(A) 02 ( ) SolTf:IRO{A)03{ ) DESQUTTAOO(~)

4. SE FOR SOLTEIRO: TEM N~MORADO (A)?

01 ( )Sim 02 ( ) N~o
5. QUANTOS OEPENOENTES vocE 1!M?

Ol( )NBIHUM 02( )UI-!

6. ESCOLARIOAOE
01 ( ) Analfabetol Primario Completo
03 ( ) GinasioCompleto/ Coleglallncompleto
OS( ) SuperiorCompleto

7. RENDA MENSAL
01 ( ) 263,00 a 496,00
03 ( ) 1.065,00 a 1.770,00
OS ( ) 2.944,00 a 5.554,00

8. POSSUI TV POR ASSINATURA?
01 ( )Sim 02( ) N30

9. ACESS~ A INTERNET COM FREQubtClA?
01 ( )Sim 02( ) N30

10. COM QUE FREQUENcrA 0 SR (Al COSTUMA LOCAR FlLMES?
01 ( ) Diariamente 02 ( ) 3vezesnasemana
04 ( ) 1 vez no mes 05 ( ) M:n:scEl \e2jXTm5

11. EM QUAL DIA OA SEMANA GosrA MAIS DE ASSISTlR FlLME?

01 ( ) Segunda·Feira 02 ( ) Ter~-Feira 03 ( ) Quarta·Felra
05 ( ) Sexta·Feira 06 ( ) S~bado 07 ( ) Domingo

12. POsSUI CADASTRO EM MAIS DE UMA LoCADORA?
01 ( ) Sim quantas__ 02 ( ) N30

13.0QUEMAlSLHEATRAlEMUMALOCADORA?
01 ( ) Pre<,;o 02 ( ) Atendimento
04( ) Balcaodeconveniencia OS( ) Diversidade de Rimes

14. QUE APARELHO DE REPRODU~O DE FlLMES voct POSSUI?
01 ( ) Video 02 ( ) DVD 03 ( ) Video e DVD

15. QUAL A QUANTlDADE DE FlLMES QUE COSTUMA LOCAR SEMANALMENTE?
01 ( ) Um filme 02 ( ) Dois filmes 03 ( ) Tres filmes 04 ( )Quatro filmes

16. QUALO SEU GRAU DE SATISFA<;.i.O COMSUA ATUAL LOCADORA?

01 ( )TotalmenteSatisfeito
02 ( ) Satisfeito
03 ( ) NemSatisfeito/ Nem insatisfeito
04( ) Insatisfeito
OS( )TotatmenteInsatisfeito

17. QUE GENERO 0 MOTlVAA LOCAR UM FILME?
01 ( ) Comedia 02 ( ) Drama 03 ( ) Suspense
06 ( ) Rc<,;30 07 ( ) Terror 08 ( ) Polidal
II( )Faroeste I2( )Guerra 13( )Musical
16 ( ) EpiCO 17 ( ) Owes 18 ( ) Documentario

18. QUAL 0 VALOR ACHA MA15 JUSTO PELA LOCAr;AO DE UM FILME?
Ole )deR$3aR$4,SO 02( )deR$4,SOaR$S,SO

19. VOCEUnUZARIA UM SERVI<;O DE DISK-FILME?
01( )Sim 02{ )N30

20. GOSTARIA DE RECEBER UM CATALOGO PERIODICO COM OS LAN<;IoMENTOS De FlLMES E os MAiS LOCADOS?
01 ( ) Sim 02 ( ) Nilo

21. VOC~ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR UMA TAXA DE ADESAO E UMA MENSAllDADE PARA Rl!CI!!DER ESSAS INFORMA<;OES?

01( )Sim 02{ )N30
22. GosrARIA DE PARTICIPAR DE UM PROGRAMA De FlDEUDADE COM DESCONTOS NAS LOCA<;OES?

Ole )5im 02( )Ni§o

02( )Masculino

02( )de 21 'a 30 anos
OS( ) Maisde 50 anos

03( )de 31 'a 40anos

04( )Vnivo(A)

03( )OC)lS 04( )Tllts OS( )MAISDETREs

02 ( ) Primario CompietolGinasio IJ"lCompleto
04 ( ) Colegial Complete/Superior Incompleto
06( ) P6sGraduado

02 ( ) 497,00 a 1.064,00
04 ( ) 1.771,00 a 2.943,00
06 ( ) Preferiu nao responder

03( )lveznasemana
06{ ) Nunca

04( ) Quinta-Feira

03( )Localiza<;3o
06( ) Entrega

04( )Nenhum

Os{ ) f'"B5cEd"m

04( )Ayentura
09{ )Multo
14 ( ) Religiose

OS( )Romance
IO{ ) Infantil
15 ( ) A~i§o


