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RESUMO

Como urn dos requisitos para conclusao do curso de AdministraC;:8o e a realizac;ao
de urn Trabalho. Seguindo esta orientaC;:8o, a enfoque deste estudo recaiu sabre a
analise de viabilidade econ6mico-financeira de urn conjunto de informac;:oes, no qual
pode S8 verificar as potencialidactes para urn investimento que venha a contribuir
para 0 desenvolvimento da regiao ende esta inserida.
o abjetivo do nosso trabalho e 0 estudo de viabilidade economica de urna industria
de envelopes, mas com urn enfoque diferente, prestando serviC;:D de industrializac;:ao
para grandes empresas consumidoras de envelopes, buscando principalmente a
reduc;:ao de custo e fortalecendo 0 comprometimento entre as empresas.
A ideia e conseguir operacionalizar a empresa com urn capital de giro baixo, assim
buscando atingir uma fatia do mercado de envelopes, como a materia-prima principal
do envelope, e 0 papel, e tern urn custo muito elevado, buscamos mostrar neste
estudo, a possibilidade dos clientes fornecerem 0 papel e os insumos, e a Boggama
Envelopes, industrializara entregando 0 envelope pronto. Assim sera possivel a
reduc;ao de custos e 0 comprometimento entre empresas, ou seja, a fidelizac;ao.

xi



1 INTRODU9Ao

Atualmente, com as campanhas de marketing acirradas, 0 publico tern sido

atingido de rnaneira objetiva, de modo que as empresas estao utilizando cada vez

mais a comunic8gElo com os clientes, e principal mente buscando a fidelizac;ao, e

com isse, esta em cresci menta 0 mercado de envelopes.

Percebe-se que cada vez mais as empresas de telefone, bancos,

companhias de energia, tva cabo, internet, estao utilizando 0 envelope.

Oesta maneira a empresa vai buscar este nicho de mercado, oferecendo a

industrializ8c;.30, neste contexto procura-S8 disponibilizar ao rnercado uma nova

oP9ao de empresa, funcionando como uma industria prestadora de servic;os e na

produ9ilo de envelopes.

A industria S8 localizara no municipio de Almirante Tamandare, regiao

metropolitana de Curitiba, e se voltara inicialmente apenas a industrializa9ao de

envelopes do tipo "sa co" . Estes poderao ser fabricados em diversos tamanhos e com

varios tipos de papel. Cabe salientar que existe a possibilidade da utiliza9ao de

outros tipos de papeis, ja que e 0 cliente que vai escolher e fornecer 0 material

desejado.

Os clientes da industria serao os, bancos, empresas de marketing,

telef6nicas, companhias de energia e graficas.

A questao e, como atuar no mercado utilizando-se de capital viavel e de

pouco investimento, e que permita concorrer indiretamente, com os grandes

fabricantes de envelopes.

o objetivo principal deste estudo e oferecer uma nova OP9ao de compra,

visando a redu9ao de custo, tanto para os clientes como para esta industria, pois



estaremos oferecendo a possibilidade dos clientes comprarem 0 papel e a caixa e a

nossa empresa, fornece a fabricayao.



2 FUNDAMENTACAO TEO RICA

o presente capitulo tratara sobre aspectos relevantes do projeto. Inicia-se

lalando sobre 0 papel sua hist6ria, seu metodo atual de labrical'ao, destino de sua

produc;:ao. Falara tambem sabre 0 envelope a hist6ria, atualidade. Apresentara as

envelopes tipo-saco e postal. E como a correspondemcia e uma estrategia de

marketing. As vantagens em uma prestag30 de servic;:os.

2.1 0 PAPEL

o papel e composto par fibras que vern das plantas. Contem uma estrutura

parasa, semelhante a algumas rochas, porem pas sui caracterlsticas especiais. A

maior parte dos papeis e feita a partir de tronco de arvores, onde a especie mais

utilizada e 0 eucalipto. Existem diversos tipos de papsis, sendo utilizados para a

confecc;:ao de cartoes, papsis para escritorios, manuscritos, impressos e cadernos,

sacos de papel para cimento, sacos de papel para pao, jornais, revistas, higiene,

entre Qutros.

o papel pode ser labricado a partir de celulose com libras long as (3 a Smm)

utilizadas na fabrica9aO de papeis mais resistentes, papeis com esta caracteristica

sao geralmente utilizados para, embalagem. Pode tambem ser labricado a partir de

celulose de Ii bras curtas (0.8 a 1.2mm), utilizadas na labrical'ao de papeis que

exigem melhor formac;<3o. Papeis com essas caracteristicas sao geralmente

utilizados para impressao, encaderna9ao, para formularios-continuos e notas fiscais



2.1.1 A Historia do Papel

Segundo 0 site starcards, 0 papsl foi fabricado pel a primeira vez na China,

em 105 d.C. Seu inventor foi Ts'Ai Lun e as materiais utilizados foram a

fragmenta980 de uma tina com agua, casca de amoreira, pedac;os de bambu, rami,

redes de pescar, roupas usadas e cal para ajudar no desfibramento. 08 mistura

destes materiais formou-se uma pasta que era colocada em uma forma de madeira

revestida par urn fino tecido de seda. Ap6s cobrir a forma com a pasta, a agua era

escorrida da tina e sabre a tela era deixava uma fina folha que era removida e

colocada em uma mesa. Ap6s repetir a operac;ao, as folhas eram colocadas urnas

sobre as Qutras e prensadas para que a agua escorresse total mente. Par fim eram

secadas em muros aquecidos. (starcards, 2005)

A Associa9ao Brasileira de Celulose e Papel - BRACELPA, publicou em

uma de suas pesquisas sabre a historia do papel que no SEkula Villas arabes

derrotaram os chineses e estes foram aprisionados. Dentre eles estavam alguns

fabricantes de papel e, ao serem levados para a cidade de Samarkanda, acabaram

transmitindo seus conhecimentos aos arabes. (BRACELPA, 17-08-05)

A partir de entao, a tecnica de fabrica980 de papel come90u a se

desenvolver, passando a serem utilizados na fabricagao produtos como 0 amido

derivado da farinha de trigo, e sabras de linho, canhamo e outras fibras para a

preparag80 da pasta. Com 0 transporte da seda par "caravanas", a papel chegou a
Europa. A partir do SE3cUlo X passaram a serem utilizados moinhos de martelos

movidos a fon;a hidraulica, emprego de cola animal para colagem e 0 uso da

filigrana.



A pasta fabricada era chamada de "pasta de trapo", pois para a obten98o de

urn paps I de qualidade era necessaria a fermentac;:ao de trapos. Apos, estes eram

tratados e desfibrados. Este processo era penoso e, no seculo XVII, as holandeses

desenvolveram uma "maquina refinadora de cilindro", mantido a fon;a do vento, que

substituiu as antigos moinhos.

Qutras inovac;:6es marcaram a desenvolvimento da fabricac;:ao de papsl a

partir do seculo XVIII. Entre elas podemos citar a descoberta de tecnicas de

branqueamento do papal, a fabricac;:ao em maquina de folha contfnua, a substituic;:ao

da cola animal pela resina de aillmen, descoberta de novas processos para a

separac;:ao das fibras de celulose para a confecc;:ao da pasta, desenvolvimento das

maquinas, entre Qutras.

A confec98o do papel, tal qual nos conhecemos hoje, faz parte de um

processo que vem se desenvolvendo hi! seculos. Porem as eta pas de preparayao

da massa, a formay8o da folha e a secagem continuam as mesmas. 0 que mudaram

foram as tecnicas e a material utilizado.

2.1.2 0 metodo atual de fabrica980 de papel

A fabricay80 do papel de volta a sua finalidade, ou seja, a tratamento e a

tecnica utilizada dependera do uso que 0 papel tera. Porem, segundo a BRACELPA,

independente do tipo de papel pretendido, a fabrica980 tera de passar pelas tres

etapas essenciais para a sua elabora9ao. (BRACELPA, 17-08-05)

Nas tres eta pas de fabricay8o, tern a primeira - preparay80 da massa -

voltada ao desfibramento para soltar as fibras em uma soluyao de agua; a

depura980 destinada a manter a pasta pura e a refina980 que qualificara 0 papel

atraves da moagem das fibras.



Para a preparac;:ao da massa tambem se deve levar em conta a tingimento, a

colagem, a correc;:ao do pH (acidez ou alcalinidade) e as aditivos, vista que sua

fabricac;:ao esta relacionada a sua finalidade.

Na segunda etapa - formac;:ao de folha - ocorre a partir da suspensao da

fibras de celulose em agua, seguida de sua colocac;:ao em uma tela metalica. Ap6s, a

agua escoa atraves da tela e as fibras sao retiradas, formando uma especie de

tecido. Ha varias formas de se formar uma folha, como a Manual - que usa a tela

como uma peneira; 0 uso de Mesas Planas - apoiando a tela sobre reletes; e a

Cilindrica - onde a tela metalica recobre um cilindro.

A terceira e ultima etapa e a secagem que pode ser feita atraves da

prensagem da folha e depois passando esta por urn cilindro de ferro aquecido para

evaporar a agua.

Com a finalizac;:ao deste processo, pode-se obter diversos tipos de papeis -

branco, kraft, jornal, cartolina, ondulado, cartao perfurado, revista, misto e de

tipografia, com diferentes finalidades: impressao escrita, embalagens, fins sanitarios,

cartolinas e especiais.

Segundo Grippi, mesmo com as diversas possibilidades de tipos e

apllcac;:6es, alem das etapas, a composic;:ao do papel tambem e a mesma. Ela se da

a partir de fibras de celulose. No caso do Brasil, cerca de 80% do total da pasta

celulosica produzida provem da madeira e 0 restante e obtido de outras materias-

prim as fibrosas. (GRIPPI, 2001, p.35)

As areas de reflorestamento voltadas especificamente a produc;:ao de

celulose e que fornecem as fibras de madeira as industrias de papeis.

Apesar da diversidade de especies brasileiras, sua mata nativa nao e muito

adequada para a industria de celulose, sendo utilizadas especies vegetais exoticas



como a Eucalipto (66%) e a Pinus (30%). Qutras especies utilizadas abrangem cerca

de apenas 4% na fabrica~ao de pape!.

No que diz respeito a utilizac;8.o do papel, caracteriza a produC;8.o brasileira

da seguinte forma:

QUADRO 1 - PERCENTUAL DA MEDIA ANUAL DE PRODU<;AO

TIPO DE PAPEL %

Para Embalagem 45

Para Impressao 27

Cart5es I Cartolinas 10

Fins Sanitarios 09

Papel Para Escrever 06
Especiais 03

FONTE: GRIPPI, (2001, p.35).

2.2 ENVELOPE

adesiva, au gomada, au coisa semelhante, e que e usado para encerrar cartas au

outros documentos (Enciciopedia Brasileira Merito, 1967).

2.2.1 A hist6ria do envelope

Segundo a Enciclopedia Brasileira Merito, 0 envelope, tal como se usa

atualmente, e recente. Porem, seu predecessor ja havia sido empregado cerca de

2000 anos a.C, pelos babil6nicos. Este consistia em um involucro de argila que

protegia as documentos juridicos e cartas. Para que se tivesse acessa ao conteudo

destes "envelopes" de argila, era necessario destruf-Ios.

Q primeiro envelope de papel surgiu no seculo XVI, onde as cartas e

mensagens oficiais eram envolvidas em pedac;os de papel dobrado e grudado.



o uso geral do envelope comegou em 1839, quando 0 tesouro ingles emitiu

autorizagao para a impressao de selos de papeis timbrados do governo e nas cartas

enviadas ao publico. Acredita-se que 0 primeiro envelope selado e posto em usa

esteja guardado entre as colegoes do Museu Britanico, na Inglaterra.

2.2.2 0 Envelope Atual

Os envelopes, na sua maioria, sao utilizados para 0 envio de

correspondencias. Estes sao normalizados pela ABNT - Associagao Brasileira de

Normas Tecnicas. Sua norma de classificagao e a NBR-12699, norma da ABNT, que

descreve 0 tipo e 0 formato do envelope.

o tipo do envelope e determinado pela posig80 da aba de fechamento:

convencional au "saco" 0 formato deve ser retangular.

2.2.3 Os Envelopes Tipo Saco

o envelope tipo saco vern sendo padronizado no Brasil desde 1997.

No geral as medidas disponiveis s80: 114mm x 162mm; 114mm x 229mm;

125mm x 176mm; 125mm x 324mm; 162mm x 229mm; 176mm x 250mm; 229mm x

324mm; 250mm x 353mm; 280mm x 400mm e 324mm x 450mm. Ja os tipos de

papel utilizados sao: Tecido AM 95g/m'; Kraft puro 110g/m'; Kraft ouro 115g/m';

Ultra Kraft 90g /11 Og/m' e Sulfite 80g/m'.

2.3 A CORRESPONDENCIA COMO ESTRATEGIA DE MARKETING

o envelope e utilizado para inumeras finalidades, pelos setores publicos e

privados, em 6rg80s, associagoes e empresas em geral.

Um exemplo desta busca de um contato pessoal e a mala direta.



Dentre os componentes da mala direta estao: a carta, 0 panfleto, 0 catalogo,

D formulario de pedido, 0 envelope, a mala direta de folha unica e as anexos,

Devido ao tema em que S8 direciona ests trabalho, serao enfocados apenas

dois destes componentes, a carta e 0 envelope.

A carta pode ser vista junto a Qutros aspectos importantes, como 0 envelope

externo, a catalogo, amostras, testemunhos, e formularios de pedido ou envelope de

resposta.

A mala direta, e as correspondencias em geral, possibilitam a manutem;ao

de urn dialogo com as clientes. Elas permitem a visao de urn alvD especifico, urn

cantata pessoal e confidencial; sao mais secretas em termos competitivDS, as

mensagens podem ser mais especificas, podem ser usadas em uma grande

variedade de formatas e materiais, entre outros.

Neste sentido, busca a diferenciaC;2Io de produtos e servic;os para uma

melhor realizac;8.o do desejo e uma maior competitividade.

2.3.1 As vantagens de uma relac;8.o de prestac;ao de servic;os

A inter-relaC;2Io entre negocios distintos esta proporcionando um maior

desenvolvimento economico, tecnologico e competitiv~ entre as empresas.

No caso deste projeto de uma industria de envelopes, se situada nas

definic;oes de Porter, ela estaria caracterizada como empresa de inter-relac;oes

tangiveis, visto que a materia-prima utilizada, 0 papel, sera compartilhada com outra

empresa, fornecedora de papel, ou seja, ambas partem do mesmo material, porem,

o papel sera industrializado, retornando 0 envelope pronto a empresa.

Este tipo de relac;.3o tern como resultado uma maior vanta gem com petit iva,

reduz 0 custo e acentua a diferenciac;.3o. Pon§m, "0 ato de compartilhar sempre 0
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mesma envelope, cantu do, urn certa custo que varia do custo da coordenag3o entre

unidades empresariais envolvidas a necessidade de modificar as estrategias das

unidades para facilitar 0 compartilhamento" (PORTER, 1989, p. 298).
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3 METODOLOGIA

o presente capitulo refere-s8 a metodologia aplicada neste projeto, tratara

do delineamento de pesquisa, das especificayoes do problema, do plano de coleta

de dados e tambem das limita90es do projeto.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Vistas os objetivo do trabalho de verificar a possibilidade de mercado na

area de prestar;80 de servigos as empresas como distribuidoras de papel, na

confecg8o de envelopes, propos-s8 uma pesquisa cuja area de abrangElncia que S8

pretende atingir sao as regioes sui e sudeste do Brasil.

Este projeto desenvolve-se buscando uma nova alternativa de fabrica980 do

envelope, procurando a reduC;8o de custos possibilitando ao cliente produzir com a

propria marca. Alem disso, para S8 implantar uma industria de envelopes

dependendo da compra do equipamento de prodw;ao exige um investimento muito

alto, porque a materia-prima e muito cara, 0 que direcionou este projeto a
possibilidade de uma inter-relag80 entre fabricag80 e fornecedores de materia-prima.

Desta forma, a empresa se constituira como uma prestadora de servigos aos

consumidores de envelope que conforme pesquisas poderao imprimir sua pr6pria

marca no produto.

3.2 PLANO DE COLETA DE DADOS

o plano de coleta de dados caracteriza a metodologia de pesquisa e esta

deve ser escolhida a partir do problema do abjeto de pesquisa e de sua solugaa.

o metoda e a caminha a ser seguida em direg80 ao abjetiva a ser atingido. E

a que permite conhecer a realidade ou produzir determinado objeto. Oliveira define
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metodo como urn meio que "nos leva a identificar a forma pela qual alcant;;amos

determinado tim ou objetivo" (OLIVEIRA, 2000, p.57).

E a partir da escolha do tema e dos objetivos tra~ados, este trabalho toi

desenvolvido a partir de duas bases de pesquisa: a bibliografica e a de campo.

A pesquisa bibliografica procura explicar urn problema a partir de referencias

te6ricas e busca conhecer e analisar suas contribuigoes perante urn determinado

assunto. Segundo Cervo, a pesquisa bibliografica "busca conhecer e analisar as

contribui<;oes culturais au cientfficas do passado existente sabre urn determinado

assunto, tema ou problema" (CERVO, 1996, pA8)

Quanta a Pesquisa de Campo, Marconi acredita, que ela e "utilizada com a

objetivo de conseguir informag6es e/ou conhecimentos acerca de urn problema para

o qual S8 procura uma resposta, au de uma hip6tese que se que ira comprovar, au,

ainda, descobrir novos ten6menos ou as rela~6es entre eles" (MARCONI,1999, p.

85)

A pesquisa de campo tambem busca analisar e conhecer as fatas

carrespondentes a um determinado tema, porem, se difere das outras pesquisas no

senti do em que possibilita relagoes entre condigoes e eventos, dando condigoes a

observaC;:80 e a comprovac;:ao. Segundo Oliveira, "consiste na observagao dos fatos

tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variaveis

presumivelmente para posteriores analises" (OLIVEIRA, 2000, p.124).

Como vista, a metodologia embasa a implementag.3o de um projeto. Na

administragao, 0 desenvolvimento de uma empresa depende de um plano

den om ina do par Valeriano de "Gerenciamento estrategico". Este e responsavel pelo

alcance, com sucesso, dos objetivos tra<;ados. Sua elabora<;ao depende do

desenvolvimento de um plano de agoes embasado em pesquisa, coleta de dados,
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especifica90es do problema e as suas limitac;:oes. ~A gerencia estrategica formula,

implementa e avalia linhas de 8gaO multidepartamentais que levarn uma organiz8C;:Elo

a atingir seus abjetivos de longo prazo, relativos a seus produtos, mercado, clientes,

concorrentes, sociedade, etc" (VALERIANO, 2001, p.65).

Nesta etapa, deverao ser efetuadas pesquisas de mercado em empresas

como bancos, empresas de impressao de extratos, empresas de telefonia, energia

eletrica, e agencias de publicidade.

Estas ferramentas que serao utilizadas e baseadas em dados estatfsticos e

pesquisa de mercado retiradas de entrevistas de passive is clientes, tambem pelos

as tipos de envelopes recebidos pelos pesquisadores em suas residencias como

contas de luz, conta de telefone, cartoes de credito.

3.3 ESPECIFICACOES DO PROBLEMA

Devido a identifica9ao deste nicho de mercado, e que atualmente as

empresas atuam neste mercado, fornecendo 0 produto pronto, a empresa em estudo

tera capacidade para atender uma parcela do mercado com rapidez, qualidade e

redu9ao de custos, procurando junto ao cliente a preferencia quanto ao tipo de

envelope que sera produzido; a quantidade/mes que sera necessaria; a padrao de

estampa utilizado e as inovagoes que gostariam de ter no envelope.

3.4 PLANO DE TRATAMENTO DOS DADOS

Atrav9s de planilha do Excel com somatorias, itens relacionados aos

percentuais serao identificados e avaliados. Na sequencia, serao elaboradas tabelas

e graficos, as quais possibilitarao efetuar a analise desses dados.
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3.5 lIMITAC;;OES DO PROJETO

Este projeto limita-s8 aos tipos de envelopes, haja vista que inicialmente 0

projeto visa a fabric8c;:ao de envelopes "tipo saeo", porque para fabric8yao dos

modelos "tipo postal" ha necessidade de Dutro equipamento e 0 mesma tern alto

custo de aquisigao por ser equipamento importado nao tendo similar nacional. Outra

restric;ao e a confecc;:ao de envelope com impressao colorida, pois a maquina nao faz

impressao, 0 que acarretaria a aquisir;80 de Qutro tipo de maquinario, elevando as

custos. Quanta a limitaC;:80 do tamanho de envelope, justifica-se que 0 equipamento

produz ate 0 tamanho 310mm x 410mm, deixando assim de atender 0 mercado de

envelopes para radiografia, que na malaria das vezes e de 370mm x 470mm. 0

equipamento tern capacidade para produzir 5.300 mil milheiros considerando uma

efrciencia de 85% a empresa preve a capacidade de produc;ao de 4.500 mil

milheiros. A empresa possui apenas urn equipamento, embora 0 equipamento e de

alta qualidade e manuten,ao simples, e possivel que tenha problemas de

manutenc;ao tendo que ficar parada, deixanda de produzir.
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4 ANALISE E LEVANTAMENTO DOS DADOS

4.1 ASPECTOS LEGAlS

Como Sociedade Limitada, a responsabilidade dos s6cios e restrita ao valor

de suas quotas, mas lodos respondem solidariamente pela integraliz8c;:ao do capital

social. Rege-s8 pelo novo C6digo Civil e, nas omiss6es, pelas norm as da Sociedade

Simples, ou pelas da Sociedade An6nima S8 assim 0 contralo social estabelecer. 0

capital social divide-s8 em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a

cada socia. E vedada contribuig8o que consista em presta9ao de servit;:os. Os s6das

nao poderao distribuir lucros au realizar rebradas, S8 distribuidos com prejuizQs do

capital. Pode a contralo instituir canselha fiscal composto de tres au mais membros e

respectivQs suplentes, socias au nao (opcional/facultativo). E assegurado aos socios

minoritarios, que representarem pelo menos 1/5 do capital social, a direito de eleger

urn dos membros do conselho fiscal e a respectiv~ suplente. Pela exata estimac;:ao

de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos as socios, ate

o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.

4.1.1 Identifical'ao da Empresa

Razao Social: Boggama Envelopes Ltda.

Nome Fantasia: Boggama

4.1.2 Localizal'ao da Empresa

Enderel'o: Avenida Jardim Colonial, 21

Sede: Almirante Tamandare

Foro Juridico: Comarca de Almirante Tamandare, Estado do Parana.
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4.1.3 Programa de Incentivos au Iseny6es

Como pessoa juridica a empresa podera deduzir do impasto devida, em

cada period a de apura9ao, a total das d0890es efetuadas aos fundos dos Direitos da

Crianc;a e do Adolescente - nacional, estaduais au municipais, obedecidos as limites

estabelecidos pelo Poder Executivo, conforme Lei nO8.069, de 13 de julho de 1990,

art. 260, Lei nO8.242, de 12 de outubro de 1991, art. 10, e Lei nO9.249, de 1995, art.

13, inciso VI.

4.1.4 Contrato Social

A c6pia do Contrato Social esta no AnexQ B.

4.1.5 Legislayao

A abertura de uma empresa nao requer apenas tecnica e capital. He todo

urn tramite legal a ser seguido. Ele S8 refere a parte burocratica necessaria para a

abertura formal do empreendimento. As Hcenc;as necessarias para abertura e

funcionamento da empresa de acordo com informac;6es obtidas no Sebrae/Pr foram

providenciadas junto aos orgaos competentes de acordo com 0 relato, e devido ao

faturamento previsto da empresa optou-se pelo LUCRO PRESUMIDO.

CONSULTA COMERCIAL - Verificou-se a conformidade, em termos legais,

das atividades a serem desenvolvidas com a area (bairro, rua, avenida) onde a

empresa sera instalada, junto a Secreta ria Municipal de Urbanismo e Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, no que diz respeito a poluic;ao sonora e Secretaria de

Vigilancia Sanitaria no que diz respeito ao armazenamento da materia prima (papel)

e acumulo dos restos. Preenchimento do formulario proprio e anexada copia do

carne de IPTU do local pretendido.
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BUSCA DE NOME - 0 nome comercial pretendido, foi pesquisado na Junta

Comercial do Parana; e feito 0 arquivamento do contrato social.

SOLICITA9Ao DO CNPJ Inclusao da empresa no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ) na Receita Federal - Delegacia Estadual. 0 comprovante

do CNP J encontra-se disponivel no proprio site da Receita Federal.

ALVARA DE L1CEN9A - Iicenciamento para desenvolver as atividades no

local pretendido. 0 orgao responsavel e a Prefeitura Municipal - Secreta ria Municipal

das Finangas/Fazenda.

INSCRt9AO ESTADUAL. A Inscrigao Estadual obrigatoria para empresas.

L1CEN9A SANITARIA - A empresa esta em condigoes para funcionar

dentro dos padroes de higiene e sauds. Or9ao responsavel: Secreta ria Municipal de

Saude da Prefeitura Municipal I Vigilancia Sanitaria.

MATRicULA NO INSS Orgao responsavel: INSS - Instituto Nacional de

Seguridade Social; - Divisao de Matriculas.

Como a atividade a ser desenvolvida pela empresa que tern a materia prima

originada do meio ambiente houve a necessidade, ainda, de requerer laudos de

Qutros 6r9805 como: Secreta ria de Meio Ambiente; Secreta ria de Desenvolvimento

Urbano; Corpo de Bombeiros, sendo ainda necessaria autorizac;ao de

funcionamento para 0 lAP (Instituto Ambiental do Parana) porque serao usados

produtos quimicos.

4.1.6 Marcas e Patentes

Esta marca vai identificar e distinguir as produtos da empresa de Qutros

analogos, e certificar a conformidade dos mesmos com determinadas norm as ou

especifica90es tecnicas.
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4.1.7 Custos para Abertura da Empresa

Os custos iniciais envolvendo taxas pagas aos orgaos de licenciamento,

honor<3rios contabeis, confecg8.o de bloeos de notas fica estimado em torna de R$

500,00 (quinhentos reais).

TABELA 1 - CUSTOS OE ABERTURA DA EMPRESA

DESCRIc;:Ao CUSTOS

Taxas de licenciamento junto aos 6rga05 publicos

Honorarios do Contador

Blncos de notas

RS 150,00

RS 250,00

R$ 100,00

TOTAL R$ 500,00

Fonte: Autores

4.2 ESTUDO DO MERCADO

4.2.1 Pesquisa de Mercado

A pesquisa foi realizada levantando dad os junto aos fabricantes, Celucat,

Planalto Envelopes, Seriti, Vigamil, Ipeccl, e 0 mercado consumidor no casa os

possiveis clientes, a pesquisa foi efetuada atraves de sites das empresas e cantata

telefonico.

No cenario dos fabricantes foi passive I observar que nos ultirnos 10 anos

houve urn crescente aumento de produc;ao em func;ao de novas fabricas e de novas

equipamentos de produyao que foram adquiridos. Este crescimento ocorreu

principal mente por causa das privatizac;6es das empresas de telecomunicagao, que

atraiu mercado para as operadoras diversificando 0 custo de atendimento e

conseqOentemente aumentando a comunicac;ao com 0 cliente, promovendo 0

crescimento da telefonia celular principalmente de 1998 em diante. Houve tambem

uma obrigatoriedade do Banco Central, para que todos os bancos enviassem pelo
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menDS urn extrato mensal para cada cliente, Dcorrendo urn crescimento do consumo

de envelopes,

Outro ponto importante e 0 crescimento no usa de cartoes de eredito do

publico Brasileiro, com 0 crescimento do usa dos cart6es e proporcionalmente

crescents 0 consumo do envelops, pais todas as faturas sao enviadas envelopadas.

Na seqOencia e apresentado 0 quadro de evolw;:80 do mercado de produ9ao

de envelopes.

QUADRO 2 - PRODUCAO DE ENVELOPES

Produ~ao em milheiros de envelope 1995 -1998 1999 - 2001 2002 2003 - 2005

Envelope Postal 177.500 202.750 227.750 243.500

Envelope Saco 33.550 36.550 37.550 43.300

Crescimento em %, Postal 14,23% 12,33% 6,92%

Saco 8,94% 2,74% 15,31%

Fonte: pesquisa realizada peros pesquisadores junto aos fabricantes.

Como S8 observa, a pesquisa foi realizada considerando os ultimos dez

anos, percebendo-se um aumento no numero de fabricantes no Brasil em func;:ao do

crescimento do mercado conforme mostra a tabela de evoluC;:80 do mercado. Neste

periodo de dez anos novas fabricantes que se instalaram no perioda de 1995 a

1998, instalaram-se as seguintes empresas1. Grc3fica Burti e Industria Scriti de

Envelopes, localizadas na cidade de Sao Paulo; Industria Maitra de Envelopes,

localizada em Americana, estado de Sao Paulo.

No periodo de 1999 a 2005, instalaram-se as seguintes empresas: Vigamil

Envelopes, Localizada no municipio de BaruerilSP; Enveloprint, Localizada em Porto

Alegre/RS; Grafica Rubayat, Localizada no municipio de Sao Paulo

, Os dadas foram coletados junto as empresas par meia de e-mails e acessa as suas paginas.
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As empresas Foroni, Plana Ito Envelopes, Agraprint, ABN, JM localizadas na

capital do Estado de Sao Paulo; CElUCAT, localizada em lages SC; IPECOl,

localizada no RJ; Distribuidora Santa Maria, localizada em Curitiba- PR iniciaram

suas atividades antes de 1995:

Para este estudo tambem e importante que S9 conheya a consumo de

envelopes nos ultimos anos.

Estados -
Tipos envelopes

QUADRO 3 - CONSUMO DE ENVELOPES

1999 - 2001

Estado: Sao Paulo

Clientes: Bancos
Santander,
Unibanco, Abn,
Itau, Bradesco,
Telefonica, Xerox.
Vivo, Vesper,
Claro,Credicard,
American Express,
Visanet, lntelig,
DirectTv, C&A,
Pernambucans,
Riachuelo,Orgaos
Publicos

1995 -1998

3.920 4.284

2002

5.040 5.600

2003 - 2005

Estado:Brasilia
Clientes: Cef,
Banco do Brasil,
Serpro, Inss,
Correio,
BrasilTelecom,
Banco Central,
Orgaos Publicos

Estado:Rio de
janeiro

Clientes:
Embratel,
Telemar, Finivest,
losango,
Reader' 5 Digest

Postal

Saco

Postal

Saco

119.000

17.500

18.200

130.050

19.125

19.890

153.000

22.500

23.400

170.000

25.000

26.000
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Postal
Saco

14.000

2.100

1.500
2.400

16.000

2.700

20.000

3.000

Estado:Parana

Clientes: Banco
Hsbc, Cop~l, Gvt,
Unimed, Orgaos
Publicos, Tim

Postal
Saco

Estado:RgsiSc

Clientes: Tribunal
de Justica, leese,
TeJesc, Unimed,
Big, Bese

7.000

840

7.500

980

8.000

1080

10.000
1.200

Postal

Saco

Estado:MVMs

Clientes: Drgaos
Publicos,
Unimed, Bernat

7.000

900

7.500
1.500

8.000

2700

10.000

3.000

Postal

Saco
RegUio:Nortel
Nordeste
Clientes: Banco
do Nordeste,
Imprensa Oficial,
Drgaos Publicos

Postal

Saco

900

2.100

4.200

700

Unidades em milheiros de envelopes

Fonte: Autores

2.000
2.400

4.800

800

2.700

2.700

5.400

900

3.000

3.000

6.000

1.000

A pesquisa fai realizada considerando os ultimos 10 anos, e foi percebido

usa do envelope.

que 0 mercado, vern crescendo a cada ano, em funC;:8odo aumento da utiliz8C;:SOdo

No periodo de 1995 a 1998 houve urn crescirnento do rnercado

principal mente em func;:ao do crescimento da Telefonia celular, ocorrendo uma
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o periodo de 1999 a 2001, 0 governo iniciou 0 processo de privatiza90es,

tanto das telefonias como dos Bancos Estatais, em fung80 0 mercado teve urn

cresci menta do usa do envelope, pois os bancos que eram estatais passaram a ser

privados e fizeram campanhas em massa atraves de malas diretas na busca de

novas clientes, e na telefonia devido as privatiz8goes ocorreu uma 8gaO de

marketing utilizando 0 envelope para 0 envio da fatura envelopada, aproveitando 0

envelope para inserir junto uma campanha de marketing.

No ana de 2002, houve urn crescimento em relag80 aD peri ado anterior,

principal mente das telefonias, porque abriu urn mercado para a OP9ao de c6digo de

longa distancia, chegando empresas novas para concorrer com a Embratel, como

Intelig, Gvt, Telemar, Vesper.

E no periodo de 2003 a 2005 0 crescimento foi em fun980 de alguns itens,

como:

MERCADO DE CARTOES DE CREDITO: 0 povo Brasileiro cada vez mais

vern utilizando 0 cartao de cn§dito, e a cada cliente novo e necessaria enviar uma

fatura.

FIDELlZAc;:Ao DE GRANDES MAGAZINES: Outro mercado que vem

crescendo sao as campanhas de fidelizac;ao das empresas como a C&A, Riachuelo,

pernambucanas, lajas Marisa, lajas Renner, e etc.

Concluindo-se que 0 crescimento tende a continuar, sendo estimado urn

cresci menta em torna de 05 % ao ano, pais ainda considera-se as tv's par

assinatura, Internet, cobram;a enviada atraves de boletos, 0 que mostra ser urn

mercado promissor a longo prazo.
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4.2.2 Pesquisa com Clientes

A amostra foi colhida junto as empresas localizadas em estados da regiao

Sui e Sudeste (Parana, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Brasilia-DF), ja que essas

empresas sao as principais consumidoras de envelopes do mercado pretend ida.

Para tanto, fcram selecionados 17 consumidores desses estados, mostrando

urn dado confiavel do mercado. Algumas empresas pesquisadas mantem paginas

abertas para consulta na Internet, no case empresas Publicas, fornecendo as dados

para consulta.

Os questionarios fcram enviados as empresas, e depois de recolhidos,

fcram tabulados no software Excel, en de tambem elaborou - S8 0 grafica.

A pesquisa foi realizada atraves de questionario simples (conforme

apendice) e as resultados obtidos par empresa pesquisada e usados para

formulac;ao das tabelas e graficos. As empresas pesquisadas receberam a mesma

pergunta e sen30 identificadas por numerais an3bicos de 01 a 17, sendo que as

resultados obtidos nas perguntas 01 a 06 foram englobados para fins de

tabelamento e apresentac;ao grafica, porque apresentaram coincidencia nas

respostas. Destacamos os resultados que mais chamaram a atenc;ao. 0 resultado

obtido na ultima questao e apresentado individual mente. Os questionarios

destin ados a cada empresa serao anexados no final do trabalho.

As empresas nomeadas responderam de forma praticamente coincidente as

perguntas com exce,ao da questao onde foi perguntado a formato, tipos, do papel

utilizado, quantidade consumida e 0 prec;o.

As medidas apresentadas na tabela e de acordo com a (Associac;ao

Brasileira de Normas Tecnicas) ABNT se referem ao tamanho do envelope

considerando a altura e a largura, explicando que a tipo POSTAL apresenta a aba
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de abertura na parte maior (Iargura) e 0 tipo SACO, a aba de abertura esta na parte

rnais estreita (na altura), conforme ilustra9ao abaixo.

ABNT:

o quadro apresentado especifica a tamanho tarn bam conforme determina a

POSTAL - Altura X largura

QUADRO 4 - PAPEL UTILIZADO: TIPO, FORMATO, QUANTIDADE E PRECO

RSf MEDIO FATURAMENTO IRS)

114mmX229mm OFF-SET 90 GM2

envelope
ANAuSE GERAUMedida do

114X229mmC/JAN OFF-SET 90 GM2

TOTAL POSTAL

SACO - Altura X largura

I85X248mm KRAFT BOGM2

200 X 228 mm KRAFT OOGM2

240 X 340 mm KRAFT 8OGM2

260 X 360 mm KRAFT 60GM2

85X 248 mm OFF-SET 90 GM2

200 X 228mm OFF-SET 90 GM2

240 X 340mm OFF-SET 90 GM2

260 X 360 mm OFF-SET 90 GM2

TOTAL SACO

Fonte. Aulores

FIGURA 1 - TIPOS DE ENVELOPES

Tipo Postal

Fonte: Norma ABNT NBR 12699

Papel
Quant. Mensal em

milheiros

21400 36.28

7_ 38,52

95850 37,40

2.00 84,80

,68Q 101,81

3.00 112,67

6350 169,06

1780 111,66..., 133,87

3030 177,29

4730 235,33

23610 140,81

3.584.705,43

3.324.513,B7

Tipo Saco
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TABELA 2 - IMPOSTOS INCLUSOS NO PRE<;O

N Itens %

155(5%) 100
(PI (5%) 100
ICM'S 00

Total 100
Fonte: Aulores

Verificou-se que as empresas pesquisadas utilizam-se dos dois tipos de

envelopes variando somente a quanti dade e os envelopes sao tributados com ISS,

porque e de usa exclusivo do encomendante e 0 IPI e de 05 %.

Outro fator importante e que todos as fornecedores naG cobram frete do

cliente, 0 produto e vendido com 0 frete embutido, ficando a responsabilidade do

transporte par conta do fornecedor.

Os impastos incidentes ocorrem com 0 mesma percentual independente da

localiz89c30 da empresa. A variante S8 dara no leMS cuja alfquota e determinada par

lei estadual.

o mesma ocorre com a questeo numero 3 ande verificou que todas as

empresas entregam 0 envelope na condi.yao elF.

Os resultados indicam que 0 maior problema enfrentado pelas empresas

pesquisadas junto a seus fornecedores, e 0 atraso na entrega do produto, conforme

mostra 0 grafteo a seguir.
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GRAFICO 1 - MAIOR PROBLEMA COM FORNECEDORES

.Auasonaenlfega • Qualic!ade

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores

IS80 demonstra que 0 empreendimento a ser implantado encontrara um

nicho promissor no mercado consumidor de envelopes. Interessante notar que

masma com 0 desenvolvimento tecnologico seguido da possibilidade de S8

comunicar atraves de correia eletronico, 0 envelope nao perdeu sua importancia. E

nesta visao que as empresas, aliadas ao marketing buscam uma aproxima\=8.o do

clien1e. E a 1en1ativa de se manter um relacionamento de qualidade embasado no

contato com as clientes. Todavia, uma pequena parcela das empresas pesquisadas

apontou a qualidade do produto como 0 problema enfrentado com os fornecedores.

Esse tambem e urn fator importante a sar considerado palo empreendimento, pais

com a atual competitividade do mercado, a diferenciagao do produto encontra-se na

qualidade.

Em relagao ao interesse numa nova possibilidade de compra, apontada pela

questao de numero 6, todos os clientes tem interesse na nova possibilidade de

compra, ou seja, fornecer 0 papel, para fabricar 0 envelope, desde que a redugao de

custo seja compensadora, e estao dispostos a pagar 0 Irete.
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Verificou-se que em relac;:ao aD sistema de entrega a maioria dos

entrevistados optou para que fosse combinado par ocasiao da venda, conforme

grafico a seguir:

GRAFICO 2 - SISTEMA DE ENTREGA

Fonte: Oados colelados pelos pesquisadores

.8wiadQ • Relirado Acorrbinar

4.2.3 Analise da Concorrencia

Con forme demonstrado no quadro 5, a analise da concorrencia foi realizada

pelos pesquisadores utilizando-se do conhecimento pessoal com cantatas das

empresas e atraves de home page que mesmas disponibilizam na Internet.

QUADRO 5 - EMPRESAS CONCORRENTES

FABRICANTE CELUeAT PLANALTO SCRfTI VIGAMfL IP£COL

Localizac;:ao Lajes sc Sao Paulo Sao Paulo Sao Paulo Rio de Janeiro

Porte Grande media media Medio media

Cantata Antonio Carlos Ricardo Lucio Juan Robert

produc;:ao postal em milheiros 70000 18000 20000 25000 15000

produyao saco em milheiros 4000 4000 15000 1000 3000

tipo de comercializayao Vendedor vendedor vendedor vendedor vendedor

ponlos diferenciais Tradiyao 50 anos variedade equip. novas atua nordeste

prazos de entrega tem problemas elogiado criticado tem problemas sem info.

preyos praticados menor passivel mais caro na mooia na media baixos

imagem que tem Boa excelente restriyoes nao esla definida produto ruim

Fonte. Autores
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Nos cantatas realizados verificou-se que os fabricantes nao estao

localizados na maioria das vezes na mesma cidade do cliente. Os entrevistados nao

mostraram preocupagoes com relagao a distancia, pais 0 maior fabricante que e a

Celucat do Grupo Klabin, esta localizada em Lajes - Sc, ou seja, a mais de 1.000

Km de distancia do maior centro consumidor que e Sao Paulo, ate porque ja virou

costume dos clientes a compra do envelope com frets elF, unico inconveniente e 0

custo do frets.

Os principais pontcs fortes dos concorrentes e 0 nome que possuem,

principalmente a Planalto Envelopes, que atua ha 50 anos no mercado e com um

prod uta de boa qualidade.

A Celucat e a empresa que os clientes mostram estar contentes e seguros,

pais a mesma tambem possui fabricas de Papel, de caixa, etc e faz parte do grupo

Klabin

A Vigamil, embora seja nova no Brasil, e uma empresa que veio do Chile,

possui equipamentos de ultima gerayao, e vem ganhando espayo no mercado.

A Scriti atua com produtos bons, e com preyos dentro da media.

Todos os fabricantes possuem representantes nas principais capita is.

Desta forma pode-se inferir que a empresa apresenta pontos fortes e pontos

fracos em relayao a concorrEmcia como exposto a seguir:

QUADRO 6 - PONTOS FORTE E PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Proximidade geografica do cliente

Tradit;ao de Mercado

Qualidade do produto

Nao tem possibilidade de industrializac;ao

Pedidos minimos

Politica de Faturamento

Fonte. Autores
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4.2.4 Potencial de Demanda

o quadro 7 mostra 0 consumo de envelope de acordo com a pesquisa do

mercado atual, a pesquisa sao basicamente dais tipos de envelopes 0 Postal e a

Saco, no quadro e mostrado 0 prec;o e quantidades em milheiros, bern como 0

faturamento mensal do mercado. Sendo que a pesquisa representa

aproximadamente 80% do mercado.

QUADRO 7 - DEMANDA DE MERCADO

MERCADO ATUAUconsumo
total de acordo com a
pesquisa

QUANTIDADE EM
MILHEIROS

R$ MEDIC POR
MILHEIRO FATURAMENTO

POSTAL OFF-SET 90 GM2 240.000 R$ 37,40 RS 8.976.000,00

TOTAL POSTAL 240.000 R$ 37,40 R$ 8.976.000,00

ENV.SACO 90 GM2 OFF-SET 18.000 R$ 117,08 RS 2.107.521,00

ENV.SACO 80 GM2 KRAFT 22.000 R$ 164,53 RS 3.619.761,94

TOTAL SACO 40.000 R$ 5.727.282,94

TOTAL 280.000 R$ 14.703.282,94

Fonte. Autores

o quadro 8 mostra a evolu9ao em milheiros, com base em pesquisa

realizada na Abigraf - Associa9ao Brasileira da Industria Grafica, em Sao Paulo,

aonde foi informado 0 cresci menta nos ultimos anos, a crescimento ocorreu

segundo a informa9ao em fun9ao da obrigatoriedade do Banco Central para que

cada correntista recebesse no minima um extrato mensal via correio, 0 envio de

fatura de telefone por envelope, envio de fatura de Telefone Celular e 0 crescente

mercado da telefonia celular, provedores de internet, Televisao a cabo envio de

faturas, cartoes de craditos, faturas de energia elatricas, aumento de malas diretas,

assinaturas de revistas, envio de mercadorias pelo correio.
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QUADRO 8 - EVOLUi;AO EM MILHEIROS

PROXIMOS 05 ANOS AN01 ANa 2 AN03 AN04 AN05

POSTAL OFF-SET 90 GM2 252000 260000 268000 276000 284000

TOTAL POSTAL 252000 260000 268000 276000 284000

ENV.SACO 90 GM2 OFF-SET 18500 19000 19500 20000 20500

ENV.SACO 80 GM2 KRAFT 22500 23000 23500 24000 25000

TOTAL SACO 41000 42000 43000 44000 45500

TOTAL 293000 302000 311000 320000 329500
Fonte. Autores

4.2.5 Potencial de vendas

Conforme demonstrado 0 mercado tern interesse no prod uta ofertado e de

acordo com as dados apresentados no quadro 7, a demanda do mercado favorece

uma intenr;:8o de 10% no potencial de vend as 0 que presume 4.000 milheiros

(envelope saco)conforme exposto:

v = n% x D
Sendo n% publico foco com intenr;:8o de vendas: 10%
0- potencial de Demanda: 40.000 milheiros
Tendo entao um resultado de 4.000

4.2.6 Inten~ao de vend as

Quando inicia uma empresa dificilmente tera sua capacidade de prodUr;:80

tomada, fizemos 0 estudo buscando um crescimento gradativo, atingindo 75 % da

prodUr;:80no 12° mes, conforme demonstra 0 quadro 9.
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QUADRO 9 - INTENCAO DE VENDAS MEN SAL - EM MILHEIROS

VENDAS EM MILHE1ROS ENV. SAca OFF-SET90 GM2 ENV. SACO KRAFT NAT. 80 GM2 TOTAL

M~S 1 a a a
MES2 200 200 400

MES3 250 250 500

Mt:S4 300 300 600

MESS 400 450 850

MES6 450 500 950

MES7 500 500 1100

MEsa 600 800 1400

ME59 800 900 1700

MES 10 900 1100 2000

Mt:S '1 1100 1400 2500

MES 12 1400 1500 3000

TOTALANQ 6900 8100 15000

AN02 1600 1900 3500

AND3 1900 2100 4000

AN04 2100 2200 4300

AN05 2200 2300 4500

Fonte. Autores

4.2.6 Conclusao sabre a mercado

Apes os levantamentos efetuados, concluiu-se que existe a possibilidade de

aceitagao do prod uta e as condigoes de colocac;ao no mercado pretendidas. Como a

empresa esta inicialmente focada no mercado de envelopes tipo Saco, foi passlvel

observar que no final do 50 ano tera uma participagBo em 10 % do mercado de

envelope Saco, 0 que nao acarretara problemas com a concorrencia, uma vez que 0

forte do mercado e a envelope postal. Desta forma a faturamento vai estar

diretamente ligado com a Margem de Contribuic;ao.

4.3 ANALISE DO MERCADO FORNECEDOR

A Boggama Envelopes Ltda esta buscando um novo nicho de mercado,

como a proposta da nos sa empresa e a industrializa98o, 0 cliente vai fornecer os
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insumos necessarios que e 0 Papal , Caixa e a etiqueta, e a Boggama Envelopes

fornecera apenas a cola e a industrializ8c;:ao, ate porque a cola e especifica, e com

poucos fornecedores, e representa urn valor baixo no Gusto, em funC;:Elo da nossa

estrategia, 0 unico insumo que vamos manter em estoque e a cola.

QUADRO 10 - FORNECEDORES DE COLA

PRECO POR PRAZO
FORNECEDOR FONE KG CONDo PAGTO ENTREGA

ADECOL 11-6480.3599 RS 5,95 28DIAS IMEDIATO

EUROAMERICA 11-4619.8425 RS 6,30 280lAS IMEDIATQ

ADAX 11-4066-7033 RS 6.20 28DIAS IMEDIATO

Fonte. Autores

4.4 DESCRII;AO DO PRODUTO I SERVII;O

A materia-prima do envelope e 0 papal. Os envelopes, na sua maiaria, sao

utilizados para 0 envio de correspondencias. Estes sao normalizados pela ABNT -

Associac;:ao Brasileira de Normas Tecnicas. Sua norma de classifica9ao e a NBR-

12699, que descreve a tipo e a formato do envelope.

o tipo do envelope e determinado pel a posi9ao da aba de fechamento:

convencional ou "saco" 0 formato deve ser retangular.

A ECT (Correios) elaborou um Guia Pratico de Correspondemcias, baseado

nas normas da ABNT, a fim de estabelecer regras para envelopes de

correspondencias.

A importancia da ado9ao de norm as para 0 envelope vem se acentuando na

medida em que, com a globalizag3o do mercado mundial e a participag30 do Brasil,

diversos tipos de opera90es devem fazer parte de uma padroniza9ao internacional,

entre eles a correspondencia.

Um exemplo sao as especifica90es da "Envelopadora Bell & Howell

Enterprise e Mailstar" Esta empresa produz maquina para envelopamento e baseia-
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S8 em normas tecnicas para a prodU(;ao dos envelopes. Dentre as especific890es

exige-se: a material da embalagem deve ser forte e resistente, protegendo 0

envelope; a janela tern que estar firmemente colada, sem apresentar enrugamentos,

a area da colagem deve permitir pelo menDS 2,0 rnm de distancia entre a material da

janela e a abertura da janela do envelope; 0 armazenamento deve S8 dar em

condic;6es que correspondam aquelas da sala an de as equipamentos 85t<30:

temperatura (20 a 22 ·C) e umidade retativa do ar (55 a 65%); entre outros.

A Boggama Envelopes Uda, vern oferecer uma alternativa inovadora no

mercado, reduzindo custos para as clientes, oferecendo a opgao de industrializ8gao

do envelope conforme sua necessidade, a cliente compra 0 papal diretamente da

fabrica, compra a caixa, e a Boggama industrializa, com isso 0 cliente vai conseguir

uma redw;:ao significativa no pre90, pais alem de nao ocorrer dupla tributa980 nos

insumos, 0 cliente se creditara dos impastos da materia prima e s6 vai pagar 0 custo

da industrializa<;:ao.

4.5. PLANEJAMENTO ESTRATEGtCO

4.5.1 Vi sao Organizacional e Missao

As organiza<;:6es sao fundadas com um prop6sito. Embora esse prop6sito

possa mudar ao longo do tempo, e essencial que os stakeholders compreendam a

motivo da existencia da organiza9ao, au seja, sua missao. Muitas vezes, a miSS80

da organiza9ao e definida de urn modo formal, por escrito, em uma declara<;:ao de

missao - uma declara9ao de prop6sito generica mas duradoura, que identifica 0

alcance das opera<;:6es de uma organiza<;:ao e 0 que ela pode oferecer para seus

varios stakeholders
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MlssAo DA BOGGAMA ENVELOPES

Cumprir cada vez melhor sua misseo como instituiC;:80 e garantir a satisfaC;:80

dos clientes e col aborad ores, como sinal do profunda respeito ao ser humano e ao

meio ambiente, inerente a empresa, contribuindo, assim, para 0 desenvolvimento

sustentave1. A Boggama Envelope Uda, compromete a buscar sempre a excelencia

nos produtos e servic;:os, adotando medidas preventivas e corretivas nas areas

industrial, camereial e administrativa.

A Missao e a Polltica da Qualidade serao apresentadas aos funcionarios

durante os treinamentos e continuamente reforc;:adas pelos "gerentesn
, para garantir

o entendimento e comprometimento dos colaboradores da empresa.

Esta declarag80 e um compromisso com a qualidade por todos da Boggama

Envelopes Ltda. conhecido, aceito e honrado e para simbolizar 0 compromisso.

cientes de que s6 ha qualidade na Boggama Envelopes Ltda. Como resultado da

qualidade que ha em cada um de nos, todos deverao assinar uma declarac;ao, a

qual sera mantida anexa a ediyao padrao do Manual a ser elaborado tendo como

lema: "Oferecer um produto de qualidade, a um preqo competitiv~".

4.5.2 Objetivos

Os objetivos gerais representam fins genericos desejados, para os quais sao

orientados os esforc;os da empresa. Os objetivos especificos sao vers6es mais

restritas e freqOentemente quantificadas dos objetivos gerais. (WRIGHT, KROLL e

PARNELL, 2000, p. 98)

De acordo com sua visao organizacional. a empresa trayou seus objetivos e

procurara por meio de um trabalho inovador e persistente coloca-Ios em pratica.

Para tanto, elenca-se as mesmos a seguir:
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- Capacitar os recursos humanos em qualidade, fornecendo-Ihes

treinamentos constantes em prod uti vida de e qualidade, sendo que ate 0

2° semestre, 100 % dos funcionarios da produc;ao recebem treinamento

especfficos da area.

- Garantir a satisfaC;8o dos clientes, atraves de implementac;ao do

programa de Qualidade Total, buscando a participa<;ao de 100% dos

funcionarios em treinamentos.

- Implementar, grupos de melhorias em todos as departamentos.

- Estimular urn born ambiente de trabalho para todos.

4.5.3 Princfpios/ Valores da Empresa

A Boggama Envelopes Ltda pretende uma qualificada equipe de trabalho e

de sistemas de qualidades integrados, buscando a qualidade continua de seus

produtos e servic;os.

Para isso ja tern definido seus principiosl valores, conforme S8 apresenta a

seguir:

- Equidade;

- Honestidade;

- Transparencia;

- Competitividade;

- Sustentabilidade;

- Responsabilidade Social.



36

4.5.4 Analise SWOT

o objetivo da analise e possibilitar que a empresa S8 posicione para tirar

vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar au minimizar as

ameac;as ambientais. Com issa, a empresa tenta enfatizar seus pontes fortes e

moderar 0 impacto de seus pontos fracos. (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2000, p.

86)

a) Recursos humanos

Os recursos organizacionais e fisicos mais excelentes sao inuteis sem urna

talentosa fon;a de trabalho que podem ser examinados em de administradores e

funcionarios. Esses recursos podem ser examinados em tres niveis, canselha de

administrac;.30, alta administrac;ao; e administra<;.3o media, superiores e funcionarios.

Urna vez conhecidos as aspectos inerentes ao ambiente no qual esta

inserida a empresa, elencando-se os pontos fortes e fracos, bern como as

oportunidades e ameayas do mesmo.

Sabendo-se dos riscos que integram a implementagao de um novo

empreendimento, inicialmente realizou-se a Analise SWOT para identificar as forgas,

as fraquezas, as oportunidades 8 as ameagas da proposta e do mercado no qual S8

pretende atuar, que pode ser visualizada a seguir.

QUADRO 11 - ANALISE SWOT (MATRIZ DA ANALISE ESTRATEGICA)

PONTOS FORTES

Apenas fabricaC;80 do envelope Saco

PONTOS FRACOS

Parceria com clientes Alta competilividade do mercado

Economia para os clientes

Versatilidade Mao-de-obra escassa

OPORTUNIDADES AMEA<;AS

Opc;ao de servic;o ofertado A concorrencia oferecer 0 nosso servic;o

Fonte: Os Autores
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A Boggama Envelopes Uda, e urna empresa de industrializ8gao, utilizando

como materia prima, a papsl que par ser originado da natureza, abedeee a

legislac;ao de preservag80 da mata nat iva e utiliza-s8 de reflorestamento conforme 0

comprometimento do fornecedor, buscando a preservagao do meio ambiente.

Alem da materia prima, a empresa depende de mao de obra que S8 nao for

capacitacta, devera ser treinada pela empresa 0 que nao S8 constituira em

problemas que possam prejudicar seu andamento.

Para possibilitar oportunidades significativas no quadro situacional, prop6e-

S8 a seguir estrategias que visam otimizar as pontcs fortes e as oportunidades, bern

como minimizar as riseas dos pontcs fracos e das ameaC;:8s identificadas no quadro

acima.

Apes reconhecer as fraquezas, fon;as, ameagas e oportunidades do

ambiente, e, considerando-se que a proposta esta diretamente relacionada aos

varios segmentos de atividades, se faz necessario estabelecer um plano de

marketing de relacionamento, ou seja, determinar a90es que visem a fideliza9E1o dos

cJientes.

4.5.5 Defini~ao das Estrategias Organizacionais (estabilidade)

Os dad os da empresa Boggama Envelopes Uda, demonstram que a mesma

possuira vantagem competitiva, em relaC;:Eloaos seus concorrentes, desde que adote

a seguinte estrategia global:

Implementar uma postura de estabilidade buscando ganhar mercado aos

poucos, visandq aumentar em 3% sua participaC;:8o no seu mercado de atua9E1o, nos

proximos dais anos (1% em 2007 e 2% em 2008) atingindo assim a marca de 10%

de participa980 nesse mercado.
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A estrategia global sugerida e uma estrategia de estabilidade relacionada,

pois baseia-s8 no cresci menta da empresa e em seu mercado de atu8cyao.

4.5.6 Estrategia Competitiva Generica - Michael Porter

o caminho fundamental das empresas obterem sucesso, e definirem sua

vantagem competitiva. Segundo Porter, 1993, a empresa deve fazer uma escolha

sabre 0 tipo de vantagem, de como busca-Ia e alcang8-la.

De acordo com esse conceito, a Boggama Envelopes Ltda prey€! urn acordo

com clientes para que 0 produto seja retirado par eles, atividade que reduz 0 custo

de transac;ao e permite melhor informac;ao para a finalidade de controle, entrega no

prazo, etc.

As empresas conseguem vantagens competitivas ao conceber novas

maneiras de realizar suas atividades. A estrategia generica da empresa sera a de

manter e aperfeic;oar a qualidade do produto e servic;o com objetivo de sobressair-se

aos concorrentes. Dessa forma, ao reduzir os custos, visa manter -se a frente da

concorrencia e visualiza a possibilidade de novos investimentos.

QUADRO 12 - MODELO ESTRATEGIA COMPETITIVA PORTER

BAIXO CUSTO DIFERENCIAc;:Ao

ALVOAMPLO

ALVO ESTREITO

Uderane;as de custos

Faco em cuslo

Diferenciayao

Foco em Diferenciayao

Fonte: Autores

4.5.7 Definic;ao das Estrategias Organizacionais

Com base nos dados da empresa "Boggama Envelopes Uda a ser

implantada, demonstram que a mesma possuira vantagem competitiva, em relac;ao

aos seus concorrentes, desde que adote a seguinte estrategia global: Implementar
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uma postura de crescimento relacionado, visando aumentar sua participa':(8o no seu

mercado de atuac;ao, nos pr6ximos dais anos atingindo assim a marca de 3% de

participa980 nesse mercado. A estrategia global sugerida e uma estrategia de

estabilidade, pais baseia-s8 na estabilidade da empresa e em seu mercado de

atu8c;8o.

4.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING

Para desenvolver qualquer projeto e preciso primeiramente desenvolver urn

Planejamento Estrategico em Marketing.

Num mercado cada vez mais globalizado e altarnente competitivD, deixar de

planejar e administrar estrategias de marketing torna-S8 suicidio para as

organizac;6es.O planejamento estrah~gico de marketing parte do princfpia de que 0

futuro e bastante incerto. 0 desafio de uma localidade e planejar-se como urn

sistema em atividades, que pode assimilar ameac;:as e adaptar-se rapida e

eficientemente a novas oportunidades (TRIGUEIRO, 1998: 31).

Com base no exposto, 0 presente estudo tem como objetivo sugerir a

Boggama Envelopes Uda, uma proposta estrategica em Marketing, com emfase em

treinamentos e divulgac;:ao.

o publico alvo a ser focado foi segmentado em empresas que utilizam 0

envelope para enviar cobranc;:as, malas diretas, extratos, demonstrativos, para

comunicar-se com seus clientes.

4.6.1 Estrategias e canais de divulga980 do produto

Pesquisou-se junto as empresas de divulgac;:oes: emissoras de televisoes

(neste primeiro momento nao e aconselhavel), provedor de internet, editora e
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grafica, para levantar qual seria 0 custo de exposig8o e apresentac;ao do produto

objeto do presente estudo e conseguiu-se 0 seguinte resultado:

Internet - conseguiu-se apurar que a construC;80 e insergao de uma

homepage tern um custo de R$ 500,00 (quinhentos reais), e mais R$ 45,00

(quarenta e cinco reais) mensais para manuteng80 e assinatura.

Nas editoras e graficas, verificou-se que a revista citada abaixo seria a ideal,

pais e a que abrange todo 0 publico-alva do empreendimento a ser implantado.

Revista VOCE SIA, produto da Editora Abril SIA, com sede na cidade de Sao

Paulo, para publicar um ter90 (113) da pagina vertical em circulaC;ao nacional cobra 0

calor de R$ 21.400,00 (vinte e urn mil e quatrocentos reais), que inicialmente e um

custo bastante elevado.

Copygraf - Editora e Grafica sediada em Curitiba informou que para editar e

imprimir folder, em papel especial e brilho de verniz, 0 custo sera de R$ 876,59

(oitocentos e setenta e seis reais e cinqOenta e nove centavos) para tiragem de 500

exemplares, que serao distribuidos pelo departamento comerdal.

Workshop- Pesquisamos 0 custo para a realizac;:ao de urn evento afim de

divulgar a empresa e treinar representantes, com custo de R$ 2.000,00 para dois

dias, com capacidade para 50 pessoas.

Ap6s analisar as mais diversas formas de divulgac;:ao, a equipe escolheu as

seguintes estrategias:

- Num primeiro momento, poderao ser confeccionados folders que

distribuidos nas empresas-alvo, com apoio da confecc;:ao de uma pagina na Internet,

por se tratar de urn meio de comunicac;:ao em expansao e com custo razoavelmente

pequeno.

- E, por fim, realizar no primeiro ano dois Workshoop ..
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4.6.2 Apresentagao da marca e logotipo

A marca e um nome ou terma, s;gno simbolo OU uma combinag8.o desses

elementos com 0 tim de identificaros produtos ou servic;:os de maneira que 0

diferencie da concorrencia, podendo S8 tarnar urn ativD valioso case haja

necessidade de uma composigao ou de venda. 0 uso da marca pode ser a distingao

do produto para os compradores em potencial. (CHURCHILL e PETER, 2000)

Marca nominal: parte de uma marca que pode ser expressa em palavras. Ja

o simbolo de marca: e a parte de uma marca que nac e expressa em palavras. A

marca registrada e marca que tem status legal por ter sido registrado no governo

federal, enquanto a marca comercial: nome legal sob qual uma empresa opera.

A marca do produto e 0 proprio nome da organizagao, BOGGAMA loi

elaborado a partir da inicial do sobrenome dos socios. 0 logotipo loi desenhado

tendo como plano de fundo um envelope tipo saco na horizontal ladeado par urn

envelope em posigao vertical. 0 logotipo loi concebido nas cores azul e verde

conforme apresentado a seguir.

FIGURA 2 - LOGOTIPO DA BOGGAMA

FONTE: Elaborado palOS autores
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4.6.3 Sistema de pos-venda

o sistema de pos venda ficara ligado diretamente a area comercial, que

atraves de visitas constantes ao clientes, no minima uma vez par semana, para

acompanhar 0 prod uta fornecido, procurando saber realmente a necessidade do

cliente. Para tanto, a empresa devera, primeiramente treinar seus funcionarios, pais

a sistema adotado sera acompanhado, e casa seja necessaria, a pedido de qualquer

uma de suas empresas clientes, pode-s8 alterar as especificac;:6es dos envelopes,

para realmente atender as necessidades das mesmas. 0 custo para a empresa do

treinamento dos funcionarios girara em torna de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos rea is)

semestralmente.

Ainda, esse sistema de pas-venda possibilitara a empresa estar em cantato

permanente com seus clientes via on line, logo obter informac;6es de como 0 cliente

se sente ap6s a aquisic;ao de seu produto. Essa interac;:ao proporcionara conhecer

em tempo real como seu cliente percebe, tanto a produto quanto os servic;os

prestados, como 0 prazo de entrega, par exemplo.

o atendimento p6s-venda sera estabelecido mediante a utilizac;ao de um

banco de dados efetivos, com a aquisic;ao de urn software no valor de R$ 580,00

(quinhentos e oitenta reais) no qual serao armazenados varios tipos de informac;6es

sobre os clientes.

4.6.4 Estrategia de penetrayao no mercado

Com base na pesquisa junto aos clientes potenciais, a estrategia para a

penetrac;ao no mercado tera como eixo principal a logistica a ser implantada pel a
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empresa. 0 conceito sera 0 de estar presente onde S8 necessita de envelopes para

correspondencia, seja ela oficial au informal.

4.6.5 Estrategia de defini9ao de pre90s

Os prec;:os serao definidos a partir de estudos de mercado, analisando os

prec;:ospraticados pela concorrencia, buscando oferecer 0 nosso produto/servic;:o co

prec;:o atraente para 0 cliente e sem que a concorrencia consiga saber real mente

qual e 0 custo do cliente, ate porque ele que fornecera os insumos. A nossa

estrategia nao e de baixar prec;o e sim oferecer uma nova oportunidade de compra.

A administrac;:ao da empresa esta consciente de que a definiC;:8o dos

prec;os exerce urn papel ativo na estrategia global, 0 qual transmite aD cliente uma

mensagem positiva ou nao. Por isso a OP980 da estrategia com base no mercado.

4.6.6 Custos para implementagao das estrategias de marketing

TABELA 3 - CUSTOS PARA IMPLEMENTA<;Ao DAS ESTRATEGIAS DE
MARKETING

Valores em R$

CANAlS DE DIVULGA<;.o.O INICIAL MENSAL ANUAL

Internet

- Home page 500,00 500,00

- Manuteng.3o (provedor) 45,00 540,00

Workshop 1° semestre 2000,00

Workshop 2° semestre 166,66 4.000,00

Copygraf - Editora e Gn3fica

- Folder 876,00 876,00

SUBTOTAL 3.376,00 211,66 5.916,00

SISTEMA POS-VENDA

Treinamento 300,00 3.600,00

Software 580,00 580,00

SUBTOTAL 580,00 300,00 4.180,00
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2.345,00 10.096,00

547,47 6.569.71

585,79 7.029,51

626.79 7.521,54

670,66 8.047,98

AN02

AN03

AN04

AN05

Fonte: Autores

4.7 ENGENHARIA DO PROJETO

4.7.1 Tamanho ideal do projeto

o tamanho ideal para acomodar as instala90es determinado pela equipe e
urn barracao com metragem total de 300 m2. 0 pi so do barracao tern urna porta

grande em urna das laterais. 00i5 banheiros com dois vasos cada urn, combinados

com duas pias, ocupando urna area de 15 m2 Urna pequena sala para refei90es

(cozinha) equipada com 01 fogao, urna geladeira, 01 mesa com 04 banquetas e urna

pia medindo aproximadamente 1Dm2. Urn mezanino utilizado pela administragao com

duas mesas, micro computadores com impressoras, aparelho de fax, armaria para

documentos

4.7.2 Localizac;ao ideal da empresa

A empresa sera instalada no municipio de Almirante Tamandare, regiao

metropolitana de Curitiba. 0 municfpio foi escolhido apos pesquisa levando-se em

conta os custos do aluguel, acesso e proximidade da capital do estado e Tambem

pelo incentivo de ISS (2%) que a Prefeitura do Municfpio de Almirante Tamandare

oferece.
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4_7.3 Custos com a localiz8gao da empresa

Cansiderau-se a valar da aluguel da barracaa e a pagamenta da IPTU. 0

valor do aluguel foi ajustado conforme correc;;ao anual de 7% nos dois primeiros anos

e 8% no terceiro ao quinto anD.

TABELA 4 - CUSTOS COM LOCALlZA<;AO DA EMPRESA

Oescril;ao Mes Anol Ano II Ano III AnolV AnoV

Aluguel 1.000,00 12.000,00 12.840,00 13.738,80 15.636,48 16.024,92

IPTU 660,00 726,00 798,60 878,46

TOTAL 1.000,00 12.000,00 13.500,00 14.464,80 16.435,08 16.903,38
Fonte: Autores

4.7.4 Defini<;aa das instala<;oes

o local de instalagao da empresa e urn barracao pre-maida do, com piso de

contra-piso. Com aberturas para ventilag80 em vidros basculantes. 0 terreno e

murado com portoes de ferro comandado eletronicamente.

4.7.5 Custas cam instala<;oes

Procurou-se relacionar atraves de uma estimativa os m6veis e equipamentos

necessarios ao funcionamento inicial do empreendimento. A cotay80 dos pregos foi

verificada junto a empresas do ramo em Curitiba.

TABELA 5 - CUSTOS COM INSTALA<;OES

Descri~ao Quantidade Valor unitiuio Valor total

Fogao (4bocas) 01 250,00 250,00

Geladeira (280 Its) 01 600,00 600,00
Mesa cJbanquetas 01 160,00 160,00

Armarios 05 300,00 1.500,00

Reforma do Barradio 01 5.000,00 5.000,00

Rede Elf~trica 01 1.200,00 1.200,00

Rede de Computadores 01 1.500,00 1.500.00
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Aparelhos de Telefones 09 35,00 315,00

Total 10,525,00
Fonte: Autores

4.7.6 Custos Administrativos Anual

A Tabela 6 demonstra as custos administrativos mensais

TABELA 6 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL

Custos Va/ores em R$ Mensal

Energia Eletrica

Telefone

Gas

Material de Limpeza

1.100,00

666,66

125,00
300,00

13.200,00

8.000,00

1.500,00
3.600,00

Conservayao

Combustive is e Lubrificantes

Honorarios Contabeis

Qutros Custos

Total

550,00
375,00
400,00

3.516,66

6.600,00
4.500,00
4.800,00

42.200,00
Fonte: Autores

Estima-se um custo administrativo anual, na ordem de R$ 42.200,00, para

energia eletrica, telefonia, gas de cozinha, material de limpeza e conserv8c;ao,

combustive is e lubrificantes, despesas administrativas como honorarios contabeis.

4.7.7 Maquinas, equipamentos e softwares

Ap6s pesquisa decidiu-se que a maquinario sera adquirido de empresa

nacional, esta maquina de envelope, tem uma capacidade de produg8a de 30

milheiros par hora, e a previsao da nassa empresa e de trabalhar 8 haras par dia, a

maquina vai produzir a nassa expectativa com sabra, mesmo levando em

consideragao as trocas de formatas.
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o Balancin, ele opera 03 horas par dia para atender a demanda da maquina

de envelope.

As Facas serao 04, devidos aos fermatos que vamos fabricar.

o carrinho transpallet's, sera utilizado para a movimentay80 de papel e

caixas de envelopes prontos.

TABELA 7 - CUSTOS DAS MAQUINAS, VEicULOS, EQUIPAMENTOS E
SOFTWARES

Oescric;ao Quantidade Valor unitario Valor total
Maquina de envelopes 01 150.000,00 150.000,00
Balancin 01 15,000,00 15,000,00
Facas 04 5.000,00 20.000,00
Carrinho transpallet's 01 2.000,00 2.000,00
Aparelho de Fax 01 750,00 750,00
Microcompuladores 03 1.800,00 5.400,00

Impressoras 02 600,00 1.200,00
Central Teler6nica 01 650,00 650,00
Licenc;as Office XP 03 1.110,00 3.330,00

Moveis e Utensilios 01 4.100,00 4.100,00
Total 202.430,00

Fonte: Autores

4.7.8 Descri,ao do processo produtivo

o processo produtivD inicia, com a chegada do papel e as caixas do cliente,

neste momento verifica a Gramatura do Papel, bern como e verificado S9 0 papsl

esta em boas condi90es de empacotamento, se a quantidade esta correta, se os

insumos enviados estao de acordo com 0 pedido fechado. Estando tudo cerreta, e

descarregado e levado para a local do estoque pre-determinado, Neste momento a

Auxiliar de Produ<;ao encaminha ° romaneio de Recebimento do material para 0

departamento de Produ9ao com copia para a departamento Comercial.
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Apcs 0 material ter dado entrada no estoque. 0 departamento de produ<;:iio

emite a Ordem de Fabrica<;:iio( OS ). e encaminha ao operador da maquina, que

sera responsavel pel a produ980 do envelope que vai seguir a seguinte sequencia:

2 - Sequencia de Produ<;:iio

2.1 - recebe 0 papel em resmas

2.1.1 - corta no balancin (maquina para cortar 0 papel no formata de

envelope desejado)

2.2 - Apcs 0 corte 0 papel e colocado na area de papel cortado

2.3 - Coloca-se 0 papel cortado na entrada de alimenta<;:iioda maquina de

envelope

2.4 -Neste momenta e leito 0 acerto da maquina, conlerindo 0 papel,

gramatura, esquadro e medidas

2.5 - A maquina dobra, cola e fecha 0 envelope

2.6 - 0 envelope e colocado manual mente nas caixas

2.7 - colocadas etiquetas do destinatario

2.8 - A caixa e colocada na area de estoque de prod uta acabado
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4.7.9 Fluxograma do processo produtivo

A seguir, imagens explicativas do processo produtivo:
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FIGURA 3 : Recebimento do Papel em Resmas

FONTE: Autores
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FIGURA 4: DemonstragB.o da Faca para corte do Papel

FONTE: Autores
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FIGURA 5: Balancin para corte do papel

FONTE: Autores
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FIGURA 6: Papel depois de cortado no Balancin

FONTE: Autores
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FIGURA 7: Alimenta9ao da Maquina de Envelope

FONTE: Autores
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FIGURA 8: Inicio do processo de fechamento do Envelope

FONTE: Autores
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FIGURA 9: Fechamento central do envelope

FONTE: Autores
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FIGURA 10: Fechamento das abas superiores e inferiores

FONTE: Autores
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FIGURA 11: Acabamento final

FONTE: Autores
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FIGURA 12: Contagem e finaliza9ao do fechamento

FONTE: Autores
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FIGURA 13: Contagem na pr6pria maquina, e preparagao para encaixotar

FONTE: Autores
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4.7.10 Demonstragao da programagao e controle da produgao -INDUSTRIA

Recebe 0 papal no formate certa para cada tipo d~ envelope, para reduzir

perdas, a quadro abaixo demonstra 0 formato da Resma de acordo com 0 formato

do envelope, demonstra tambem quantos cortes serao dad as em cada folha, au seja

quantos envelopes serao produzidos num determinado formato, mesmo a folha

estando na medida correta, ainda tern a perda de processo que sao as refiles dos

cortes, que serao vendidos como aparas estima-se uma perda de 10%, do paps I.

QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DO FORMATO DA RESMA E KG DE PAPEL

GAS TO POR MILHEIRO

18SX 248mm 62X81 ~m

200 X 280 mm 71 X88cm

KG POR MILHEIRQFORMATO 00 ENVELOPE FORMATO DA RESMA QUANTI DADE DE CORTES

12,41

1546

240 X 340 mm 54X83crn 22.17
269 X 360mm 58X90cm 25,82

Fonte. Aulores

Ap6s 0 recebimento do papel, em resmas, sem corte definido, e
encaminhado para 0 corte no Balancin, ap6s cortado 0 papel no formato, sao

empilhadas na area destinado de papel cortado.

Uma quantidade e colocada na entrada da maquina de envelope onde sera

dobrada, colada e fechado 0 envelope.

Manualmente os envelopes serao colocados em caixas devidamente

etiquetadas com a descriC;ao do destinatario.

As caixas serao armazenadas na area de estoque de produto pronto por

tempo determinado ate a retirada pelo cliente.
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QUADRO 14- PLANEJAMENTO MENSAL DA PRODU<;Ao

VENDAS EM MILHEIROS ENV. SACO OFF-SET 90 GM2 ENV. SACO KRAFT NAT. 80 GM2 TOTAL

MES 1 0 0 0

MES2 200 200 400

MES3 250 250 500

ME54 300 300 600

Mt:S5 400 450 850

MES6 450 500 950

Mt:S7 500 600 1100

MES8 600 BOO 1400

MES9 800 900 1700

MES 10 900 1100 2000

MES 11 1100 1400 2500

MES 12 1400 1600 3000

AN02 1600 1900 3500

AN03 1900 2100 4000

AN04 2100 2200 4300

ANOS 2200 2300 4500

Fonte: Autores

4.7.11 Descriyao dos insumos

o cliente vai fornecer 0 papel e as caixas para embaJagem do envelope.

Assim constituem-se insumos a cola para colagem do envelope, 0 custo estimado

preve um consumo de uma lata de 20kg meso

TABELA 8 - CUSTOS DOS INSUMOS
PRECO POR PRAZO

FORNECEOOR FONE KG CONDo PAGTO ENTREGA

ADECOl 11-6480.3599 RS 5.95 28 DIAS IMEDIATO

EUROAMERICA 11-4619.8425 RS 6.30 280lAS IMEDIATO

ADAX 11-4066-7033 RS 6.20 2BOIAS IMEDIATO

Fonte. Autores

o consumo de cola e de 1Kg para cada 100 milheiros de envelope

produzido, representando urn custo de R$ 0,06 par milheiro.

4.7.11.1 Estoque minimo

Para preven,ao havera um estoque de 04 (quatro) latas de cola (20kg).
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4.7.11.2 Sistema de armazenamento e estocagem.

A empresa nao tera estoque do prod uta acabado. Pelo sistema acordado

com 0 clients, assim que a prod uta esteja pronto ja e feita a retirada.

4.7.11.3 Custos para 0 sistema de armazenamento e estocagem.

Pelo sistema adotado, nao havera estocagem de prod uta final, portanto nao

ha custos relevantes.

4.7.12 Sistema de distribui<;:ao fisica.

o sistema de distribuic;ao sera feito pelo clienta, pais 0 custo de

industrializ8980 viabiliza 0 pagamento do frets pelo cliente.

4.7.13 Custos para 0 sistema de distribui<;:ao.

A logistica e de responsabilidade do cliente.

4.7.14 Controle da qualidade no processo.

Para 0 controle de qualidade sera utilizada a especific8g8o tecnica

normatizada pela ABNT e exigida pelo cliente. No produto final (envelope pronto)

serao observadas as medidas solicitadas, 0 esquadro do envelope, a colagem, 0

fechamento e a quanti dade par caixa de armazenamento.

o controle de qualidade sera efetuado durante 0 processo de fabrica<;:ao,

tirando aleatoriamente envelopes da maquina para conferencia de medidas e

acabamento, depois do envelope estar produzido e apresentar defeito, sera

separado e vendido para reciclagem na forma de aparas.
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4.8 RECURSOS HUMANOS

A admissao dos recursos humanos sera com base nas decis6es

estrategicas, os quais serao dimensionados em term as de cargo e fungoes,

conforme as necessidades da empresa. Os funcionarios serao contratados via C.L.T,

para uma jornada de trabalho de oito horas diarias, com descanso semanal, salafia

conforme a estabeiecido pelo sindicato do ramo, ferias , 13° salaria A empresa

tambem of ere cera 0 Vale Transporte (VT) e 0 Vale Refei980 ( VR).

A seguir sao discriminados as cargos que objetivam atender a capacidade

de produg8o da empresa:
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4.8.1 DescriC;:2Io dos recurSDS humanos

DESCRI~AO DE CARGOS E SALARIOS

CARGO: GERENTE GERAL QUANTI DADE: 1

ATIVIDADE:
Planeja, Contrala, organiza e operacionaliza 0 trabalho;

DESCRICAO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE / ATRIBUIC;;OES

- Gerenciamento de todos as S9tores da empresa;
- Realizar 0 planejamento estrategico da empresa;
- Minimizar as impactos ambientais e prevenir a polui9c30 decorrente da

atividade exercida;
- Autorizar atualiz8c;:oes e melhorias no processo produtivo;
- Definir estrategias da gest~o da empresa;
- Definir e aprovar documentos do sistema da qualidade de acordo com

as normas;
- Avaliar as auxiliares diretos;
- T ragar os abjetivos gerais da empresa;
- Acompanhar 0 desenvolvimento dos departamentos (administrativo I

financeiro, vendas e prodUC;:80);
- Tomar decisoes que permitem 0 bom funcionamento da empresa;
- Analisar 0 born andamento e 0 desenvolvimento da empresa no

mercado;

Subordinado: Aos S6cios

ESPECIFICA AO DO CARGO
Qualifica~ao e Experiencia Profissionais:

- Conhecimentos em informatica;
- Conhecimentos de ingles e/ou espanhol;
- Forma<;ao em administra9ao;

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3° grau completo;
Requisitos Obrigat6rios: Escolaridade: 2° grau completo;

Minimo seis meses de experiencia;

HABILIDADES
Autorizar, determinar, aprovar e delegar autoridades de todas as atividades da
empresa;
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DESCRICAo OE CARGOS E SALARIOS

CARGO: SECRETARIA QUANTI DADE: 1

ATIVIDADE: Apoiar gerentes, supervisores e outros profissionais nos varios
servi90s administrativos.

DESCRICAO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUICOES:

- Atender e realizar ligac;oes telef6nicas;
- Auxiliar 0 gerente gera!;
- Agendar compromissos;
- Prestar servigos aos departamentos de vendas, financeiras e produyao;
- Manter 0 seu setor limpo e organizado;
- Minimizar os impactos ambientais e prevenir a poluig80 decorrente da

atividade exercida;
- Selecionar Iigag6es a serem transferidas;
- Atender os clientes;
- Auxiliar 0 preenchimento da documentag8o de recebimento de

insumos;
- Auxiliar no envio do produto pronto.

Subordinado: Gerente Administrativo

ESPECIFICACAO DO CARGO
Qualifica9ao e Experiencia Profissionais:

- Conhecimentos em informatica;
- Noc;ces de ingles e/ou espanhol;

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3° grau completa;
Requisitos Obrigat6rios: Escalaridade: 2° grau campi eta;

Minima seis meses de experiencia;

HABILIDADES

Boa camunicac;:ao organizacional e deve saber ouvir, deve ser detalhista quando
necessaria e saber tamar decis6es;
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DESCRlCAO DE CARGOS E SALARIOS

CARGO: ASSISTENTE FINANCEIRO QUANTIDADE: 1

ATIVIDADE: Executa tarefas administrativas diarias;

DESCRlt;:AO DE CARGO:

RESPONSABIL1DADE I ATRIBUlt;:OES:

- Controlar e realizar pagamento de salarios e (arias;
- Dar baixa em documento5 financeiros
- Negociar com clientes (titulos em aberto, valores, prazos para

pagamento).
- Minimizar aS impactos ambientais e prevenir a polui980 decorrente da

atividade exercida.
- Atualizar cadastre de pessoal;
- Conferir 0 rel6gio ponto;
- Emitir as cheques;
- Anaiisar e apropriar as valores disponiveis a serem utilizados pi

pagamentos;
- Determinar 0 pagamento das contas de acordo com vencimento e

prioridades; ,
- Assinar cheques;

Subordinado: Gerente AdministrativQ

ESPECIFICAt;:AO DO CARGO

Qualifica~ao e ExperiEmcia Profissionais:
- Conhecimentos em informatica
- Conhecimentos de ingles e/au espanhol;

Requisitos Oesejaveis: Escolaridade: 3° grau completo;
Requisitos Obrigatorios: Escolaridade: 2° grau completo;

Minima seis meses de experiencia;

HABILIDADES

Boa habilidade de comunicaC;8o escrita e oral,boa habilidade em usar
computadores, processadores de textos e planilhas eletronicas.,boa habilidade em
resoluC;80 de problemas, planejamento e organiza~o.,firme em calculos,saber
trabalhar sob press8o, priorizar tarefas e honrar compromissos de datas term ina
de serviC;os, saber manter informac;oes confidenciais.
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DESCRI<;:Ao DE CARGOS E SALARIOS

CARGO: GERENTE COMERCIAL QUANTIDADE: 1
ATIVIDADE: Controla, organiza e operacionaliza 0 trabalho comercial de acordo
com as obriga<;6es, planeja a estrategia de divulga<;iio do produto, pesquisa a
possibilidade de novos clientes. Responsavel pelos representantes de vendas.
DESCRI<;AO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUI<;6ES:

- Gerenciamento das atividades de vendas
- Analise critica de contratos I pedidos
- Divulga<;iio dos produtos
- Manter seu setor limpo e organizado
- Minimizar as impactos ambientais e prevenir a poluic;ao decorrente da

atividade exercid8.
- Planejar com auxilio dos Qutros departamentos campanhas e

promoc;6es;
- Aprovar prec;os e prazos especiais;
- Fazer programa<;iio de produ<;iio I vendas;
- Criar estrategias de marketing;
- Fechar vendas;
- Desenvolve 0 relacionamento empresa/cliente;
- Providencia sugest6es, alternativas para a integraC;8o de toda empresa

no tocante a satisfac;ao do cliente e da empresa;
- Organiza e administra material promocional;
- Analisa 0 desenvolvimento e cresci menta da participac;:ao no mercado;
- Pesquisa e orienta a empresa, quanta ao nivel de satisfa<;ao dos

clientes com rela<;ao aos servi<;os prestados por ela;
- Organiza a documentatyao das vendas e elabora relatorios dos

mesmos, analisando-os;
- Organiza a cadastre de c!ientes

Subordinado: Gerente Geral
ESPECIFICA<;AO DO CARGO

Qualificac;ao e Experiencia Profissionais:
- Conhecimentos em informatica
- Conhecimentos de ingles e/ou espanhol;
- Falar e escrever ingles e/ou espanhoL

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3° grau completo;
Requisitos Obrigat6rios: Escolaridade: 2° grau completo;

Minima seis meses de experiemcia;

HABILIDADES
Boa habilidade de vendas,boa habilidade de comunica<;iio, saber planejar,saber
gerenciar bem a seu tempo, ser organizado, habilidade em marketing,conhecer
conceitos basicos de contabilidade,saber construir relacionamentos de modo a
desenvolver uma parceria.
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DESCRIc;:Ao DE CARGOS E SALARlos

CARGO: AUXILIAR DE PRODU9AO QUANTI DADE: 5

ATIVIDADE: Executa atividades de produ~ao, suporte geral a area de produ~ao ,
conferemcia e embalagem do produto acabado.

DESCRI9AO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUI90ES:

- Realizar atividades especificas de Co!oc8yao dos envelopes nas
caixas;

- Manter a seu setor limpo e organizado.
- Minimizar os impactos ambientais e prevenir a poluigao decorrente da

atividade exercida
- Realizar mudan98s na retina, desde que aumente a produtividade;
- Observar os requisitos dos produtos conforme ABNT;
- Responsabilizar-se pel a limpeza de maquinas e equipamentos;
- Montar caixas para embalagem;
- Ordenar estoque.

Subordinado: Operador de Maquina

ESPECIFICA9AO DO CARGO
Qualifica<;ao e ExperiEmcia Profissionais:

- Conhecimentos em informatica;
- Cursa de eletronica;

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3° grau completo;
Requisitos Obrigat6rios: Escolaridade: 2° grau incompleto;

Minimo sels meses de experiencia;

HABILIDADES
Alta capacidade de concentraC;8o visual e mental, organizaC;8o, responsabilidade,
flexibilidade no relacionamento com pessoas, iniciativa de novas ideias, percepC;8o
para detectar falhas
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DESCR1<;:AO DE CARGOS E SAl-ARIOS

CARGO: OPERADOR DE MAQUINA QUANTIDADE: 2

ATIVIDADE: Operar maquina de envelope, ajustar formatos, regular maquina

DESCRIQAO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUIQOES:

- Operar e manusear maquinas, observando as quesHes de segurany8 e
o ritmo de produ980;

- Montar a prod uta conforme especificac;6es;
- Evitar desperdfcios.

Subordinado: Gerente de Produ98o

ESPECIFICA AO DO CARGO
Qualifica~ao e Experi~ncia Profissionais:

- Experiencia em Operar Maquinas Graficas
Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 2° grau completo;
Requisitos Obrigat6rios: Escolaridade: 1° grau completo;

Minima seis meses de experiencia;

HABILIDADES

Alta capacidade de concentrac;ao visual e mental, organiz8C;8o, responsabilidade,
flexibilidade no relacionamento com pessoas, iniciativa de novas ideias, perceP9<3o
para detectar falhas.
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DESCRICAO DE CARGOS E SALARJOS

CARGO: AUXILIAR DE LlMPEZA QUANTIDADE: 1

ATIVIDADE: Manter a setor da empresa limpo e organizado.

DESCRII;AO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUII;OES:

- Manter 0 seu setor limpo e organizado;
- Minimizar os impactos ambientais e prevenir a polui980 decorrente da 1

atividade exercida;

Subordinado: Gerente Administrativo.

ESPECIFICAI;AO DO CARGO

Qualifica<tao e Experil~ncia Profissionais:
- Experiencia de 1 ana na area de limpeza;

Requisitos Desejilveis: Escolaridade: 2° grau completo;
Requisitos Obriga16rios: Escolaridade: 10 grau completo;

Mfnima seis meses de experiencia;

HABILIDADES

Agilidade, experiencia na area de limpeza.
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DESCRJCAD DE CARGOS E SALARTOS

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO QUANTIDADE: 1

ATIVIDADE:
Planeja, Control a, organiza e operacionaliza 0 trabalho;

DESCRIC;:AO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE 1 ATRIBUIC;:OES:

- Gerenciamento das atividades administrativas, financeiras e de
recursos humanos;

- Minimizar as impactos ambientais e prevenir a poluic;ao decorrente da
atividade exercida;

- Delegar I criar fungoes! atividades;
- Autorizar admiss6es e demiss6es de pessoal;
- Autorizar pagamentos de contas;
- Aprov89ao de on;;amentos e salarias;
- Aprovar e suspender treinamentos de acordo com as necessidades da

empresa;
- Organizar 0 planejamento estrategico da empresa e a coordena9ao dos

processos de trabalho administrativo;
- Atuar em atividades de gerenciamento financeiro;
- Atuar em Qutras areas da organiz8gao, como atividades de RH,

juridico, contabeis, etc;
- Controlar os custos e atividades administrativas rotineiras;
- Desenvolver 0 planejamento dos processos organizacionais;
- Manter relacionamento integrado com a representagao comerdal e

suas atividades;
- Manter relacionamento constante com clientes;
- Atuar no que se refere aos recursos humanos da empresa, como

contratag6es e avaliagao de desempenho dos funcionarios;
- Controlar contratos entre a empresa e os clientes;

Subordinado: Gerente Geral

ESPECIFICAC;:AO DO CARGO
Qualificac;ao e Experiimcia Profissionais:

- Conhecimentos em informatica;
- Conhecimentos de ingles e/ou espanhol;
- Conhecimentos de finangas;

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3' grau completo;
Requisitos Obrigatorios: Escolaridade: 2° grau completo;

Minimo seis meses de experiencia;
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DESCRICAO DE CARGOS E SALARIOS

CARGO: GERENTE DE PRODUCAO QUANTI DADE: 1

ATIVIDADE:
Planejar, organizar e supervisionar as atividades de produy.3o, dentro das
especificar;6es e pad roes de qualidade estabelecidos, visando assegurar 0

cumprimento dos objetivos da empresa na area comercial.

DESCRIC;:AO DE CARGO:

RESPONSABILIDADE I ATRIBUICOES:

- Gerenciamento das atividades administrativas, financeiras e de
recursos human as;

- Minimizar os impactos ambientais e prevenir a poluic;ao decorrente da
atividade exercida;

- Delegar I criar fun90esl atividades;
- Autorizar admiss6es e demiss6es de pessoal;
- Autorizar pagamentos de contas;
- Aprova~o de orc;amentos e salarios;
- Aprovar e suspender treinamentos de accrda com as necessidades da

empresa;
- Organizar 0 planejamento estrategico da empresa e a coordenaC;3o dos

processos de trabalho administrativo;
- Atuar em atividades de gerenciamento financeiro;
- Atuar em outras areas da organiza98o, como atividades de RH,

juridico, contabeis, etc;
- Controlar os custos e atividades administrativas rotineiras;
- Desenvolver 0 planejamento dos processos organizacionais;
- Manter relacionamento integrado com a representa980 comercial e

suas atividades;
- Manter relacionamento constante com clientes;
- Atuar no que se refere aos recursos humanos da empresa, como

contrata90es e avalia9iio de desempenho dos funcionarios;
- Controlar contratos entre a empresa e os clientes;

Subordinado: Gerente Geral

ESPECIFICACAO DO CARGO
Qualifica~ao e Experiencia Profissionais:

- Conhecimentes em informatica;
- Conhecimentos de ingl;,s e/ou espanhol;
- Conhecimentos de finan9as;

Requisitos Desejaveis: Escolaridade: 3° grau complete;
Requisitos Obrigatorios: Escolaridade: 2' grau completo;

Minimo seis meses de experiencia;
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Elencados as cargos e descritas as func;;oes, apresenta-se na sequencia 0

organograma da empresa.

4.8.2 Organograma Departamentalizado

A estrutura da empresa Boggama Envelopes Ltda. esta representada

graficamente, conforme 0 levantamento dos cargos e fun90es:

BOGGAMA ENVELOPES LTDA

GERENCIA GERAL

SECRETARIA

Fonte: Autores

Elaborado 0 organograma, e importante tambem para este estudo mostrar a

disponibilidade de recrutamento e seles:ao de recursos humanos.
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4.8.3 Oisponibilidade, recrutamento e sele~ao de Recursos Humanos

A mao de obra necessaria para 0 setor de produ9ao (manejo das maquinas)

sera buscada no mercado de fabricantes de envelope, atraves de jornais, cartazes

entre outros. Ja a mao-de-obra que compreende servic;os gerais serao recrutados

pela empresa ap6s analise do curricula. Para suprir as departamentos financeiro e

administrativo sera buscada mao de obra nas faculdades da regiao. A secreta ria

sera admitida apes estudo de curricula.

A Selec;ao de Rh sera feita na pr6pria empresa atraves da analise dos

currfculos j<3 pre - selecionados pelo Gerente AdministrativD, que ira convocar as

candidatos para uma entrevista. 0 Recrutamento tambem sera realizado pela area

Administrativa da empresa, sendo registrado par tres de meses de experiencia

Ap6s concluido este prazo e 0 funcionario for qualificado para desempenhar a

determinada func;ao , sera efetivado.

4.8.4 Treinamentos e Desenvolvimento

o treinamento dos funcionarios vai limitar-se ao conhecimento do

funcionamento das maquinas que sera ministrado 0 treinamento par um dos s6cios.

Estara favorecendo a empresa porque ira contribuir para as realizac;6es das metas e

objetivos individuais , conseqOentemente para a resultado da empresa;-

Capacitando a funcionario a reduzir au eliminar a diferenc;a entre a atual

desempenho e os abjetivos e realiza96es propostos, conseqOentemente para 0

funcionario 0 treinamento ira ajudar na qualificac;ao para a formac;ao profissional.

Desenvolvimento de competencias para que elas se tornem mais produtivas,

criativas e inovadoras aumentando a motivayElo, conhecimento e estfmulo ao
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trabalho. Perspectiva de cresci mento, desenvolvimento pessoal e relacionamento

interpessoal.

4,8,5 Custos com Recursos Humanos

TABELA 9 - CUSTOS COM MAo-DE-OBRA CONTRATADA

SAL.BI
SALAR10

Fgls8,5
CARGO QUANT PRO·LAB. % In5520% Ferias

Ger.GeraI/S6cio 3.000,00 3.000,00 33000

Gerente de Produ~o 2.000,00 2.000,00 170,00 400,00 220,00

Ger. Admlfinanceiro 2.000,00 2.000,00 170,00 400,00 220,00

Ger.Comercial· 800,00 800,00 6800 160.00 93,28

Assist. Financeiro 700.00 700,00 ",50 140,00 81.62

Operador 420,00 64{)00 71,40 168,00 97.94

Aux, Produ~o 420,00 2.100,00 178.50 420,00 244,86

Secretaria 420,00 42000 35,70 84,00 48,97

Aux. de Serv. Gerais 420,00 42000 3570 84.00 48,97

13' T, Total
SaL V.T. V.R. Encare. Geral Total Anua\

33000 3.330,00 39.96000

166,60 144.00 118,00 1.218,60 3.218,60 38.623.20

166,60 144,00 118,00 1.218,60 3.218,60 38.623,20

66,64 144.00 118,00 649,92 1.449,92 17.399.04

5831 144,00 118.00 601.43 '.301.43 15.61716

69.97 144.00 118.00 669.32 1.50932 18.111,79

174,93 144.00 118.00 1.280,29 3.380,29 40.563,48

34,99 144.00 118.00 465.66 885,66 10.627,90

34,99 144.00 118JJO 465,66 885.66 10.62790



77

Projec;ao para 5 anos com aumento de 7%aa

TABELA 10 - PROJEyAO

Total Ana I Ano II Ana III AnolV AnoV
Anual

Salarios 147.360,00 157.675.20 168.712,46 180.522,34 193.158,90

Encargos 82.793,66 88.589,22 94.790,47 101.425.80 108.525.60

Total 230.153,66 246.264,42 263.502,93 281.948,14 301.684,50

Fonte: Autores

TERCERIZAC;AO Mes 1

4.8.6 CUSTOS COM MAo-DE-OBRA TERCERIZADA

Ano4Ano 1 Ano 2 Ano5Ano3

Conlabilidade

Total

375,00

375,00

5.898,58

5.898,58
Fonte: Autores

4.500,00 4815,00 5.152,05 5.512,69

4.500,00 4.815,00 5.152,05 5.512,69

Sera considerado 0 mesma indice de aumento anual para a empresa

contratada ( 7%)

Descrj1;~oIExecu ao

4.9 CRONOGRAMA DE IMPLANTA~AO DO PROJETO

mes1 mes2 mesl

ReformasbarracAo

Loca.,.ao.Barracao

Aberturadaem resa

InstC!lac6es Eletricas

ConlratacaoFunciomirios

Inslalal<Oesde informatica/Telef.

liberayao Financiamento
Compra de Maquinas e
Equi amentos

Caleca <'loM6veiseUtensilios

Inicioda Produyao
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4.10 ASPECTOS ECONOMICOS E FINANCEIROS

4.10.1 Oespesas pre-operacionais

TABELA 11 - DESPESAS PRE-OPERACIONAIS

Itens Valores em R$

Desenvolvimento Logomarca

Desenvolvimento Site

Aluguel

Oespesas Diversas

321,50

1.040,00

1.000,00

2.000,00

Abertura Empresa 500,00

TOTAL 4,861,50

Fonte: Autores

Estas sao as despesas necessarias para a implanta9ao da empresa, au

seja, sao as despesas iniciais.

4.10.2 Fontes de Financiamento

4.10.2.1. Recursos proprios

Os recursos financeiros a serem integralizados pelos socias totalizam:

TABELA 12 - RECURSOS PROPRIOS

SOCIOS

AGNALDO BALABAN

ANDRE OZORIO

CECILIA GIL

CLECIOS GODOY BUENO

MARCELO ALVARES

MARCELO MENDES

ELlANDRA CRYSTINI ABRAo

TOTAL

VALOR DO RECURSO (R$)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

210.000,00

4.10.2.2 Recursos de Terceiros.

Serao solicitados recursos ao Banco do Brasil, par meio do financiamento

PROGER Urbano empresarial. Trata-se de um financiamento, com recursos do



79

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para projetos de investimento que

busquem a gerac;ao e manutenvao de emprego e renda.

o PROGER Urbano Empresarial e destinado as microempresas e empresas

de pequeno porte com faturamento brute anual de ate 5 milhoes. Podendo ser

financiado ate 80% do valor do projeto de investimento, limitado a R$ 400 mil, com

prazo para pagamento de ate 60 meses, incluido periodo de carencia de ate 12

meses. Os encargos financeiros sao de T JLP mais 5,33% nominais ao ana.

o valor do emprestimo a solicitado sera de R$ 110.000,00 com um ana de

Parcel.. Dala do AmDf1/zado Encargos Pilato de Paaro. De Saldo
Pagamento de Principal B.isicos ~ enc,-,raos Prestac;loTotal Oevedor

Projetados ~ Adicionais

carencia.

TABELA 13 - Financiamento

'"

15I6l2007 Car~1a 932,91 Catencla 536.61
151712007 1.686,90 906,88 237,40 521.57

1511012006 Carencla 899,76 Carencia 517,54

151712006 Carencia 855,78 Cartncla 483.99

2' 15I8l2006 Car4ncia 891,26 Car!ncla 509.92

15/1212006 Carencia 819,90 Carencia 471.43

'" 1519f2006 Carencia 866,74 Cari!ncia 498.49

8" 1512J2OO7 Can!ncia 686.45 Carencla 509.61
15/112007 Carencia 911,90 Call!ncia 524,52

151412007 Carencia 894,53 Car!ncla 514,48

151512007 Carencia 928,62 Carencia 534,13

15J812Q07 1.686,90 924,85 257,08 531,97
151912007 1.666,90 882,90 276,28 507,77

'6"
17"

'8"

1511012007 1,686,90 899,56 296,26 517,42

4"

5" 1511112006 C<m~ncia 903,92 Carencia 519,94

6"

7"

9" 15/3J2007 Carencla 920,22 Car!ncia 529,31

1511112007 1.686,90 886,65 316,41 510,00

10"
,,"
'2',,",..
'5"

1511212007 1.686,90 788,62 334,75 453.44
151112008 1.686,90 859,35 355.21 494,30

15I2l2008 1.686,90 818,24 375,17 470,60
15I3l2008 1.686,90 831,43 395,95 478,23

,go

2'"
151412008 1,686,90 790.70 416,22 454,75

ZO"

151512008 1.686,90 802,54 437,35 461,55

15f612OO8 1.686,90 787,57 458,64 453,01
23"

24"

28'

151712008 1,686,90 747,44 479,39 429.87

1518/2008 1,686,90 756,84 501,01 435,33
1519f2OOB 1.686,90 717,12 522,11 412,44

15110/2008 1.686,90 724,93 544,08 416,97

25"

27"

484.12 110853,78

509,92 111364.10
498,49 111862,58
517,54 112380,12

519,94 112900,06
471,43 113371,49

524,52 113896,01

509,81 114405,83
529,31 114935,14
514,48 115449,62

534,13 115983.75

536,61 116520,36
2967,97 114980,83
2998,05 113439.60
2993,05 111837.23

3022,68 110231,54

3027,55 108592,76
2997,18 106837,64
3058,51 105132,78
3054,76 103366,86

3083,18 101593.34
3079,97 99758,81

3107,89 97914,86
4430,14 96034,81

3118,26 94093,86

3145,34 92140,69
3143,55 90126,70
3170,05 88098,56
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29' 1511112008 1.686,90 708,62 566,23 407.59 3182,82 66031,96

30' 1511212008 1.686,90 624,79 566,38 359,24 3154,61 63861,60

31' 1511/2009 1.686,90 674.54 BOB,87 367,99 3205,85 81716,05
32' 15I2l2009 1.686.90 636,0' 630,80 365,76 3205,58 79514,27
33' 1513J2OO9 1.686.90 639.57 653,64 367,88 3230,51 n291.21

34' 151412009 1.686,90 601,56 675,91 345.97 3230,88 75007.85
35' 15iS12OO9 1.686,90 603,31 699,13 347,03 3255,16 72703.05
36' 1516/2009 1.686,90 584,76 722,52 336,36 3267.67 70356,32
37' 151712009 1.686,90 547,58 745.33 314,92 3269,25 67949,58
36' 151612009 1.686,90 546,55 769,10 314,37 3292,46 65518,03
39' 15I9l2009 1.686.90 509,92 792,27 293,26 3294,54 63026,68
40' 15110J2009 1.686,90 506,95 616.41 291.60 3317,00 60508.24
41' 1511112009 1,686,90 486,69 840,74 279,94 3329,68 57945,16

'2' 1511212009 1.686,90 435,89 863,69 250.66 3323,35 55308,38
43' 151112010 1.686,90 444,66 688,40 255,89 3353,29 52655,86
44' 1512/2010 1.686,90 409,82 912,51 235,70 3357,20 49944,17
45' 15/312010 1.686,90 401,72 937,62 231,06 33n,67 47199,28
46' 151412010 1.686,90 367,35 962,12 211,27 3382,31 44395.52

'" 151S/2OtO 1.686,90 357,09 987,61 205,40 3402,00 41556,00
48' 151612010 1.666,90 334,25 1013,33 192,26 3414,59 38667,92

'9' 151712010 1.666,90 300,95 1038,41 173,08 3420,48 35721,47

SO' 151812010 1,666,90 287,32 1064,53 165,26 3438,79 32735,27
51' 151912010 1.686,90 254,78 1090,00 146.52 3445,43 29691,05

52' 1511012010 1,666,90 238,81 1116,55 137,37 3462,91 26604,33

53' 1511112010 1.686,90 213,99 1143,29 123,08 3475,36 23466,03

'" 15/1212010 1.686,90 170,41 1167.64 97,98 3474,61 20259,81

55' 15/112011 1,686,90 162,95 1194.80 93,73 3497.53 17018,97

56' 151212011 1.686,90 132,46 1221,29 76,17 3506,46 13721,15
57' 151312011 1.686,90 110,36 1549,05 78,74 3836,78 12735,95

58' 151412011 1,686,90 100.14 1713,38 57,59 3979,96 8513,74

59' 151Si2011 1.686,90 69,52 1748,14 39,99 3997,13 4025,00

60' 1516/2011 1,686,90 34,48 1793,23 22,82 4025,05

Fonte. Autores

4.10.3 investimente fixe

Sao os investimentos com maquinas, equipamentos, instala90es para 0

funcionamentoda empresa,
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TABELA 14 -INVESTIMENTOS FIXOS

Itens Valores em R$

Maquinas e equipamentos
Custos com instalavoes

Microcomp., Impressoras e fax

Central Telefonica
Licenc;as office XP
Moveis e Utensilios

187.000,00
10.525,00

7.350.00
650,00

3.330,00

4.100.00

TOTAL 212.955,00
Fonte: Autores

4.10.4 Deprecia9ao acumulada

A depreciayao mostra a desvaloriz8C;8o anual das maquinas,

microcomputactores, impressoras e m6veis, a DepreciaC;8o e utilizada para os

calculos contabeis.

TABELA 15a - DEPRECIA<;:Ao ACUMULADA (PANO)

Bens Valor Taxa Ano % Valor em R$

6.000.00 20 1.600,00

4.100,00 20 620.00

167.000,00 10 18.700,00
21.120,00

1.760,00

Microcomputadores, impres e Fax,
Central Telef6nica
M6veis e Utensilios
Maquinas
DEPRECIA9AO ANUAL

DEPRECIA<;:Ao MENSAL

Fonte: Autores
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TABELA 15b- DEPRECIA<;;AO ACUMULADA (ANO)

Oepreciagao inicial Ano1 Ana 2 Ana 3 Ano4 Ana 5

Acumulada

Microcomputadores 8.000,00 6.400,00 5.120,00 4.096,00 3.276,80 2.621,44

M6veis e Utensilios 4.100,00 3.280,00 2.624,00 2.099,20 1_679,36 1_343,48

Maquinas 187.000,00 168.300,00 151.470,00 136_323,00 122.690,70 110.421,63

Total 199.100,00 177.980,00 159.214,00 142.518,20 127.646,80 114.386,55

Fonte. Autores

4.10.5 Usa e fontes

Fontes

Recursos Proprios 210.000,00

Recursos de Terceiros 110.000,00

Total 320.000,00

Usos

Oespesas Pre-operacionais 4.861,50

Equipamentos 202.430,00

Custos Instala,oes 10.525,00

Capital de Giro 78.837,39

Reserva 23.346,11

Total 320,000,00

Fonte. Autores

o capital de giro foi calculo sabre 0 triplo de custo fix~, mais estoque de 06

meses de insumos, no casa a cola.
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4.10.6 Estimativa de faturamenta

o calculo do faturamento fai com base no prego da industrializa<;ao, cobrando R$

500,00 par tanelada de papel industrializada, senda que seriia fabricadas 4 farmatas

de envelopes, e cada formate consome quantidade de papel diferentes, fazendo 0

mix conforme a pesquisa, chegamos aDs valores de faturamento abaixo.

TABELA 16 - ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL

Produto Faturamento em R$Qdte

Industrializal5aoVendida Milheiros

INDUST. DE ENV. SACO 4.500 47.250,00

Fante. Autares

4.10.7 Estrutura de custas

TABELA 17 - CUSTOS FIXOS MENSAL

Valor em RS

Alugueis

Despesas administrativas

Mao-de-obra I Pr6-labore
Oeprecia<;:ao

1.000,00

3.516,66
19.179,47

1.760,00

TOTAL 25.456,13
Fonte: Autores

TABELA 18 - CUSTOS FIXOS ANUAIS

ANOl AN02 ANOl AN04 AN05

CUSTOS I DESPESAS 305.473,56 325.378,31 346.676,39 369.465,34 393.849,51
FIXAS
Alugueis 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

Oespesas Administrativas 42.199,92 45.153,91 48.314.69 51.696,72 55.315,49

Miio-de-obra 230.153.64 246.264.39 263.502,90 281.948,11 301.684.47

Oepreciacao 21.120.00 21.120.00 21.120,00 21.120.00 21.120.00

Fonte: Autores
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TABELA 19 - CUSTOS VARIAvEIS MENSAL

Insumos
Canais de divulga~ao

Sistema p6s-venda
Total
Fonte: Aulores

Valores em RS
595,00
511,66
300,00

1.406,66

TABELA 20 - CUSTOS VARIAvEIS ANUAL

Anol Ana2 Anal Ano4 AnoS

Insumos 7.140,00 7.639.80 8.174,59 8.746,81 9.359,08

Canaisde divulga!?o 6.139.92 6.569,71 7.029,59 7.521,67 8.048,18

Sistema pOs-venda 3.600,00 3.652.00 4.121.64 4.410,15 4.718,87

Tolal 16.879,92 18.061,51 19.325,82 20.678,63 22.126,13

Fonte: Autores

4.10.8 Pre~os de venda

Para a obtenc;:ao de preryo de venda de um produto, e necessaria,

inicialmente, conhecer 0 custo unitario de produc;:ao; as despesas de

comercializ8c;:ao incidentes; e, a margem bruta desejada.

o pre~o de venda dos produtos pode ser obtido, atraves da seguinte formula:

CUSTO UNITARIO DE PRODUC;;Ao

PREC;;OS DE VENDAS = --------------------------------------------------------------------

1-(% D. COMERCIALIZ. +MARG BRUTA DESEJADA)

A Margem Bruta, incluida na formula, envolve 0 lucro liquido e a cobertura das

despesas fixas. A Margem Bruta, tambem e conhecida como Margem de

Contribuity80. 0 custo foi calculado estimando a produc;ao de 4.500 milheiros mes,

sendo que no item

1 - Custos para fabrica~ao materia prima + custos fixos R$ 5,65 por milheiro

4 - Despesas de Comercializa~ao ( Desp. Comerciais) 16 % Estimativo

5 - Margem Bruta desejada 30 %
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R$ 5,65 R$ 5,65

PRE<;;O DE VENDAS = ---------------------- ------------------ R$ 10,50 por milheiro

1- (0,16 + 0,30) 0,54 de envelope

o prec;o de venda calculado demonstra a vantagem, pais fica 14,5 % abaixo

do pre90 praticado do envelope pela concorrencia, vista que a prec;o e somente 0

prec;o cobrado para industrializar 0 envelope, au seja a cliente vai comprar 0 papel e

a embalagem e vai nos pagar a industrializa~o, somando 0 prec;o do papel + a

industrializ8C;80, a prec;o final do envelope fica abaixo de preC;o de mercado, e ainda

o cliente pode se creditar do ICM's e do IPI da compra do papel.

TABELA 21: Projel'ao de Faturamento Mensal

VENDAS EM PRECO MEDIO
MILHEIROS TOTAL (RS) FATURAMENTO (RS)

MES 1

MES 2 .00 10,50 4.200,00

M~S 3 500 10,50 5.250,00

ME54 600 10,50 6.300,00

MES 5 850 10,50 8.925,00

MES 6 950 10,50 9.975,00

MES 7 1100 10,50 11.550,00

MEsa 1400 10,50 14.700,00

MES9 1700 10,50 17.850,00

MES 10 2000 10,50 21.000,00

MES 11 2500 10,50 26.250,00

Mt:S 12 3000 10,50 31.500,00

ANO 1 15000 10,50 157.500,00

AN02 42000 11,13 467.460,00

AN03 48000 11,79 565.920,00

AN04 51600 12,50 645.000,00

AN05 54000 13,25 715.500,00

Fonte: Autores
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Comparativo do pre~o de urn determinado envelope, ex:

Formato 260 x 360 mm

Gasto de Papel: 22 kg por milheiro

Pre90 do Papel off-set: R$ 3.350,00 cI impostos pre90 por tonelada

Custo da Industrializa9ao: 25,8 kg x R$ 0,50 = R$ 12,90 por milheiro

Custo da Caixa: R$ 1,50

Custo Totat do envelope Industrializando: 25,8kg x R$ 3,35 + R$ 12,90 + R$ 1,50

= R$100,83

Pre90 deste envelope na Concorrencia: R$ 117,00

4.10.9 Margem de Contribuigao

QUADRO 15 - Demonstrativo de Margem de contribui9ao

PreyOde Venda 10,5
Custo Variavel Unitario 0,31
Margem de Contribuiyao 10,19
margem de Contribuiyao
% 97%

Fonte. Autores

4.10.10 Despesas I Receitas Financeiras

QUADRO 16 - Demonstrativo das Receitas

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Receitas 157.500 467.460,00 565.920,00 645.000,00 715,500,00
Fonte: Autores
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4.10.11 Demonstrativo do fluxo de caixa

QUADRO 17 - Demonstrativo fluxo de caixa mensa I

FJuxodeCaixa Mes1 MhZ Mes3 Mils 4 MesS MesS

Saldo Anterior 107.04500 82.462,21 61.297,80 40.98799 21.532.77 4.21404
3.418,38 4.272,98 5.127,57 1.264,08

Faluramento 8.11865

SAIDAS 24.582.19 24.582.79 24.582.79 24.582.79 24.582.79 24.582,79

Miio-<le-Obra+Terceirizada 19.554,47 19.554,47 19.554.47 19.554,47 19.554,47 19.554,47

CanaisOivulg. 511,66 511,66 51166 511,66 51166 51166

A1lJ.9.l!el 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Parcelafinanciamento

Desp. Adminislrativas 3.51666 3.51666 3.51666 3.51666 3.51666 3.51666

Sardo Periodo 24.582,79 21.164.41 20.309.81 19.455,22 17.318.73 16.464.14

SaldoFinal 82.462.21 61.297,80 40.987.99 21.532,77 4.214,04 12.250.10

FluxodeCaixa Mes7 Mes8 Mes9 Mb10 Mes11 Mes12

Saldo Anterior 12.250,10 27.432,l4 40.050.80 50.105,47 57.596,36 60.814,27
9.400,55 11.964,33 14.528,12 17.091,90 21.l64,88

Faturamento 25.63785

SAJOAS 24.582,79 24.582,79 24.58279 24.582,79 24.582,79 24.582,79

Mao-de·Obra+ Terceirizada 19.554.47 19.554,47 19.554,47 19.55447 19.554,47 19.554,47

CanaisOivul 51166 511,66 511,66 511.66 511,66 51166

Aluguel 1.000,00 1.000,00 1.00000 1.000.00 1.00000 1.000,00

ParcelaFinanciamento

Des . Administrativas 3.516,66 3.516,66 3.51666 3.51666 3.51666 3.516,66

Saldo Periodo 15.182,24 12.618,46 10.054,67 7.490,89 3.217,91 1.055,06

SaldoFinal 27.432.34 40.050,80 50.105.47 57.596,36 60.814,27 59.759,21
Fonte. Autores

QUADRO 18 - Demonstrativo fluxo de caixa anual

FluxodeCaixa Anol Anol! Anolll Ano IV AnoV

Saldo Anterior 107.045,00 59.759,25 33.457,13 50.370,71 172.10869

Faturamento 128.189,25 380.465,69 460.602,29 524.965,50 582.345,45

SAIOAS 294.99350 354.163,57 376.774,45 403.227,52 431.410,42

Mao-de-Obra + Terceirizada 234.65366 251.079,42 268.654.98 287.46083 l07.583.08

CanaisOivul 6.139,92 6.569,71 7.029,51 7.521,54 8.047,98

Aluauel 12.000,00 13.500,00 14.464.80 16.435,08 16.903,38

Parcela Financiamento 37.82093 38.310,47 40.11335 43.56049

Des . Administrativas 42.19992 45.193,51 48.314,69 51.696,72 55.31549

Saldo Periodo 166.80425 26.30212 83.827,84 121.737,98 150.935,03

SaldoFinal 59.759,25 33.457,13 50.370,71 172.108,69 323.043,72
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4.10.12 Necessidade de capital de giro

Capital de Giro 78.837,39

o capital de giro e a soma do quadro usos e fontes, itens Capital de Giro,

EStOqU8, Custo fix~, e Reserva.

4.10.13 Inversoes do projeto

DESCRICAO Valor RS
5.426,50

202.430,00

78.837,39

286.693,89

Oespesas pre-operadonais
Equipamentos
Capital de Giro
Total
Fonte: Autores

4.10.14 Ponto de Equilibria Operacional

o ponto de equilibria operacional, e quantidade minima necessaria que a

empresa tern que produzir para cobrir as custos fix~s, ou seja, atingir 0 lucre

operacional igual a zero.

Acima do ponto de equilibria, a empresa tera LUCRO e abaixo dele,

incorrera em prejuizo

Conforme calculo abaixo a Boggama Envelopes tem que produzir 2.325

milheiros de envelope mes, para cobrir as custos.
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Custo Fixo Mensal (- deprecia9ilo e Pr6-labore)

Ponto de Equilibria = --------------------------------------------------------

Margem de ContribuiC;Elo unitaria

23.696,13

Ponto de Equilibria = = 2.325 milheiros de envelopes

10,19

4.10.15 Ponto de Equilibria Financeiro

o equilibria corresponde aD nfvel de faturamento para que a empresa possa

cobrir, exatamente os seus custos, au sej8, atingir a lucro operacional igual a zero.

Acima do ponto de equilibria, a empresa tera LUCRO e abaixo dele a,

incorrera em prejuiza.

A formula para calculo do Ponto de Equilibria e a seguinte: custo fixo mensa I

+ financiamento, dividido pela Margem de contribuic;ao unitaria.

Custo fixo mensa I = R$ 23.696,13

Financiamento = R$ 2.765,92

Margem de Contribui9ilo Unitaria = R$ 10,19

23.696,13 + 2.765,92

____________ = 2.596,86 milheiros

10,19
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4.10.16 Demonstrativos de resultados do exercicio

TABELA 22: Demonstrativo Resultado Exercicio mensa I

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES 5 MESS

Receita oper. BRUTA 4.200,00 5.250,00 6.300,00 8.925,00 9.975,00
ISS 84 105 126 178,5 199,5
CPMF 15,96 19,95 23,94 33,915 37,905
lPl 210 262.5 315 446,25 498,75
lRPJ ICSLL 322,56 403.2 483,64 665,44 766,08
PJ.SICOFINS 191,1 238,875 286,65 406,0875 453,6625
ReCUpera(f30de aparas 42 52,5 63 89,25 99,75

RECEITA OPER. L QUIDA 0,00 3.418,38 4.272,98 5.127.57 7.264,06 8.118,65

CUSTOSI DESP. VARIAV. 1.406,66 1.616,66 1.669,16 1.721,66 1.852,91 1.905,41

Insumos 595 595 595 595 595 595
Canals de divulga~io 511,66 511,66 511.66 511,66 511,66 511,66
Sistema P6s-venda 300 300 300 300 300 300
Comissao de Venda 0 210 262,5 315 446,25 498,75

MARGEM DE CONTRtB. -1.406,66 1.440,90 2.380,13 3.319,35 3.319.35 3.319,35
CUSTOS I DESP. FIXAS 25.456,13 25.456.13 25.456,13 25.456,13 25.456,13 25.456.13
Alugueis 1.000,00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000.00
Oespesas administ. 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,66
Mlo-de.Qbra contralada 19.179,47 19.179,47 19.179,47 19,179,47 19.179,47 19.179,47
Oepreci.u;io 1,760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760.00 1.760,00
Parcela financiamento 0

RESUL TADO OPERAC, -26,862,79 -23_654,41 -22.852,32 -22.050,22 ·20.044,98 .19.242,89

CONTINUA
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Continua~ao da Tabela 22

MES7 MESS MESS MES 10 MES 11 MES 12

Receita oper. BRUTA 11.550 14.700,00 17.850,00 21.000,00 26.250,00 31.500,00
ISS 231 294 357 420 525 630
CPMF 43,89 55,86 67,83 79,8 99,75 119.7
IPI 577,5 735 892,5 1050 1312,5 1575
lRPJ ICSLL 887,04 1128,96 1370,88 1612.8 2016 2419,2
P.1.S/COFINS 525,525 668,85 812.175 955,5 1194.375 1433.25
Recupera!t.1o de aparas 115,5 147 178.5 210 262.5 315
RECEITA OPER. LlQUIOA 9.400,55 11.964,33 14.528,12 17.091,90 21.364,88 25.637,85

CUSTOSI DESP. VARIAV. 1.984,16 2.141,66 2.299,16 2.456,66 2.719,16 2.981,66

Insumos 595 595 595 595 595 595
Canais de divulga!tao 511,66 511,66 511,66 511,66 511,66 511,66
Sistema P6s-venda 300 300 300 300 300 300
Comissao de Venda 577,5 735 892,5 1050 1312,5 1575

MARGEM DE CONTR1B. 7.416,39 1.440,90 2.380,13 3.319,35 3,319,35 3.319,35

CUSTOS I DESP. FIXAS 25.456,13 25.456,13 25.456,13 25.456,13 25.456,13 25.456,13
Alugu~Hs 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000.00

Despesasadminist 3.516,66 3.516,66 3.516.66 3.516,66 3.516.66 3.516,66
Miio-de.Qbra contralada 19.179.47 19.179,47 19.179.47 19.179,47 19.179.47 19.179,47

Deprecia!;iio 1.760.00 1.760.00 1.760.00 1.760.00 1.760,00 1.760,00

Parcelafinanciamento

RESUl TADO OPERAC. ·18.039,75 -15.633,46 -13.227,18 -10.820,89 -6.810,42 -2.799,94

Fonte. Autores



TABELA 23: Demonstrativo Resultado Exercicio Anual

ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05

Receita oper. BRUTA 157.500 467.460,00 565.920,00 645.000,00 715.500,00
ISS 3150 9349,2 11318.4 12900 14310
CPMF 598,5 1776,348 2150.496 2451 2718,9
IPI 7875 23373 28296 32250 35775
lRPJ ICSLL 12096 35900,928 43462,656 49536 54950,4
P.I.S/COFINS 7166,25 21269,43 25749.36 29347,5 32555.25
Recupera!f.'io de aparas 1575 4674,6 5659,2 6450 7155
RECEITA OPER. l QUIDA 128.189,25 380.465,69 460.602,29 524.965,50 582.345,45

CUSTOSI DESP. VARIAV. 24.754,92 52.832,52 59.523,09 65.350,70 70.861,74
Insumos 7140 2391.36 2534,84 2686,93 2848,14
Canaisdedivulga~ao 6.139,92 23.252,16 24.647.29 26.126,12 27.693,69

Sistema Pas-venda 3600 3816 4044,96 4287,65 4544.91
Comissao de Venda 7875 23373 28296 32250 35775

MARGEM DE CONTRIB. 103.434,33 1.440,90 2.380,13 3.319,35 3.319,35
CUSTOS f OESP. FIXAS 305.473,66 325.258,30 346.420,79 369.057,02 393.269,68
Alugueis 12.000,00 12.720.00 13.483.20 14.292,19 15.149,72
Oespesas administralivas 42.200,00 45.153,91 48.314,69 51.696.72 55.315,49

Mao-de-Obracontralada 230.153.66 246.264,39 263.502,90 281.948.11 301.684,47
Deprecia"ao 21.120.00 21.120,00 21.120,00 21.120.00 21.120,00
Parcelafinanciamento a

RESUl TADO OPERAC. -202.039,33 2.374.87 54.658,41 90.557,78 118.214,03

Fonte. Autores
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4.10.17 Balanl'o Patrimonial projetado

ATIVO CIRCULANTE

Caixa
ESloque

Total Alivo Circulanle

ATIVO PERMANENTE

Maquinas e equipamentos
Oepreciaryao acumulada

Total Ativo Permanenle

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Emprestimo
Salarias + Encargos
Exigivel a Longo Prazo

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO UaUIDO

Capital Social
Lueras e PrejuizQs
Total Patrim6nio Liquido

TOTAL DO PASSIVO

93

166.804,25
7.140,00

173.944,25

199.100,00
(21.120,00)

177.980,00

351.924,25

110.000,00
25.434,80
173.893,70

309.328,50

210.000,00
(166.804,25)
42.595,75

351.924,25
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4.11 ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA

4.11.1 Payback

E 0 tempo exato de retorno necessaria para S8 recuperar urn investimento

inicial. Consiste em quantificar atraves do fluxo de caixa, em quanta tempo urn

investimento e Goberto pelas entradas e said as de caixa ocorridas ap6s a data de

realiz8980 do desembolso inicial.

TABELA 24 - PERioDO DE RETORNO DO INVESTIMENTO (PAYBACK)

DESCRI<;;Ao VALORES SALDO
INVESTIMENTO

(320.000,00) (320.000,00)
LUCRO UQUIDO AND 1

(166.804,25) (486.804,25)
LUCRO LlQUIDO ANa 2

26.302,12 (460.502,13)
LUCRO UQUIDO ANa 3

83.827,84 (376.674,29)
LUCRO UQUIDO ANa 4

121.737,98 (254.936,31)
LUCRO LlQUIDO AND 5

150.935,03 (104.001,28)
Fonte: Autores

Prazo de Retorno = Ultrapassou 0 5° ana

De acordo com payback calculado, 0 empreendimento tera 0 retorno sabre 0

capital inicial invest ida ap6s 0 5° ana.

Se analisarmos urn retorno para 05 anos a projeto e inviavel

4.11.2 VPL - Valor Presente Liquido

Este metoda compara na data em que 0 projeto tera seu inicio, todas

as entradas e said as existentes projetadas no fluxo de caixa, trazendo esses valores

futuros para a data inicial, como se cada entrada ou safda do fluxo fosse um
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montante e quisessemos calcular 0 respectivQ valor atual, utilizando para tanto a

taxa minima de atratividade, que roi baseada na taxa SELIC acumulada ate 0 mes

de abril, 17,01%.

DESCRIC;i\o VALORES
INVESTIMENTO

AN01

AN02
ANQ 3

AN04
AN05

(320.000,00)

(166.804,25)
26.302,12
83.827,84
121.737,98
150.935,03

-166804,25 26.302.12 83.827,84 121.737,98 150.935,03

t t t t t
-320000,00

VPL -257.261,55

Fonte: Aulores

4.11.3 TIR - Taxa lnterna de Retorno

Metoda da Taxa interna de Retorno calcula a taxa que iguala 0 valor atuat de

todas as entradas de caixa ao valor atual de todas as said as de recursos, calculado

como S8 cada entrada ou saida fosse trazida para a data inicial do fluXQ de caixa

representativQ de uma determinada alternativa de inversao de valores.

DESCRICi\o VAlORES
INVESTIMENTO

LUCRO UQUIDO
ANOl

LUCRO LlaUIOO
AN02

LUCRO UOUIDO
AN03

LUCRO UOUIOO
AN04

LUCRO UQUIDO
AN05

TIR

(320.000,00)

(166.804,25)

26.302,12

83.827,84

121.737,98

150.935,03

-6,26%
Fonte: Autores
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Com analise da Taxa Interna de Retorno, fica comprovado que este projeto e
inviavel, seja do ponto de vista do mundo dos neg6cios, seja do ponto de vista

academico. Melhor explicando, a TIR, e utilizada para demonstrar 0 quanta 0

inv8stimento trara de retorno aD investidor, neste casa 0 retorno foi negative.

4.11.4 Rentabilidade do Projeto

Com a rentabilidade do projeto apresentada, pode-s8 constatar que e
preferivel auferir rendimentas com aplicayoes financeiras au mercado de capitais.

Anol Anol! Ano III Ano IV AnoV

RENTABILIDADE -52,00% 8,00% 26,000/0 38,00% 47,00%
Fonte: Autores

4.11.5 Efeitos Econ6micos sociais

Infelizmente 0 projeto e inviavel, S8 anaJisarmos 0 retorno dentro de 05 anos,

mas S8 pensarmos a lango prazo, as efeitos econ6micos e sociais serao de grande

valia pois estamos contribuindo com a natureza,pois todo papel e reciclado, alem da

gera.yao de empregos diretos e indiretos.

4.11.6 Condusao sobre a viabilidade do projeto

o projeto conforme averiguado na analise econ6mica e financeira nao possui

rentabilidade dentro de 05 anos.

Ate pode existir possibilidade de tornar 0 projeto viavel, desde que sejam

reduzidos os gastos com mao-de-obra, e principalmente agilizar 0 faturamento da

empresa, buscando aumentar 0 faturamento no inicio.
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CONSIDERAyOES FINAlS

Elaborar e analisar projetos de investimentos que agreguem valor a empresa e

uma das atribui<;6es do administrador.

Como urn dos requisitos para conclusao do curso de Administrac;ao e a realiz8C;80

de urn Trabalho. Seguindo esta orientaC;80, 0 enfoque deste estudo recaiu sabre a analise

de viabilidade econ6mico-financeira de urn conjunto de informac;oes, no qual pode S8

verificar as potencialidades para urn investimento que venha a contribuir para 0

desenvolvimento da rsgiao an de esta inserida.

Para tanto, utilizou-se de informac;oes financeiras reais baseadas em pesquisas

de prec;os com 0 intuito de dar maior grau de fidelidade as analises efetuadas atraves de

criterios considerados sofisticados, tanto por te6ricos como pel os financeiros do mundo

dos neg6cios, e capaz de mostrar ao empreendedor, se deve aceitar ou rejeitar 0 projeto

de investimento.

Atraves deste estudo e com orientac;ao do Orientador foi posslvel visualizar a

complexidade de montar uma empresa e de ate repensarmos quando estamos fazendo 0

organograma e as descric;5es de cargos, pois este projeto ficou inviavel devido

principal mente ao excesso de funcionarios, e com isso fizemos um novo estudo paralelo

que se reduzirmos a estrutura, a que neste caso e facil porque e uma maquina apenas,

esta empresa passa a retarnar 0 capital no 30 ana.

Entao, a que se infere, e que antes de realizar qualquer projeto de investimento,

cabe ao administrador finance ira avaliar antecipadamente se os resultados futuros da

empresa com esse investimento serao melhores que os resultados sem este, pais deve-

se considerar que uma decisao de investimento afetara a resultado futuro da empresa.
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Finalmente, pode-s8 dizer que a elaborac;ao deste estudo fez com que S8

compreendesse a importancia da elabora9c3o de urn projeto.

E da intenC;030 dos pesquisadores que a pesquisa nao resulte apenas em urn

trabalho de conclusao para a obtenc;ao do titulo de Administrador, pretende-se, alem

disso, oferecer urn instrumento de decisao empresarial alem de urn trabalho de cunho

meramente academico.
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ANEXOS



) Enviado ( ) Retirado ( ) A Combinar

ANEXO A - QUESTIONARIO APLICADO

Empresa: _

1. Qual 0 tipo de envelope utilizado?

( ) postal () saco

2. Conforme relac;ao abaixo de formatos e tipos de envelopes, qual e 0 papel

utilizado (off-set ou kraft), quantidade consumida e 0 prego.

TIPO PAPEL Qtde. Mes R$ Mil

ENVELOPE POSTAL
114 X 229 mm

114X229mmC/JAN

ENVELOPE SACO
185 X248 mm

200 X 228 mm
240 X 340 mm
260 X 360 mm

3. as pregos acima incluem quais impostos?

( ) ISS 5,0 % ( ) IPI 5,0 % ( ) ICM'S

4. 0 envelope e fornecido com frete?

) CIF ( ) FOB

5. Qual 0 maior problema atual com seus fornecedores?

) Atraso de entrega () Qualidade

6. A sua empresa teria interesse em modificar 0 sistema de compra do

envelope, ou seja, ao inves de comprar 0 envelope pronto, a sua empresa

compraria 0 papel e a nossa fazia a industrializagao, garantindo uma

redw:;ao de custo?

( )Sim ( ) Nao

7. Caso houvesse interesse em optar pela industrializac;ao, 0 papel seria

enviado a nossa empresa ou teriamos que retirar na sua?



ANEXO B - CONTRATO SOCIAL

CONTRA TO SOCIAL - BOGGAMA ENVELOPES LTDA.

Pelo presente instrumento particular Agnaldo Balaban, brasileiro, RG 1.111.111-0 e CPF
111.111.111 -11, residente a Rua sem nome - Curiba/Pr; Andre Osorio, brasileiro, RG
1.111.111-0 e CPF 111.111.111 -11, residente a Rua sem nome - CuribalPr; Cecilia Gil,
brasileiroa, RG 1.111.111-0 e CPF 111.111.111 -11, residente a Rua sem nome-Curiba/Pr;
elecios Godoy Bueno, brasileiro, RG 1.111.111-0 e CPF 111.111.111 -11, residente a Rua
sem nome - Curiba/Pr; Marcelo Alvares, brasileiro, RG 1.111.111-0 e CPF 111.111.111 -
11, residente a Rua sem nome - Curiba/Pr; Marcelo Mendes, brasileiro, RG 1.111.111-0 e
CPF 111.111.111 -11, residente a Rua sem nome - CuribaJPr; Eliandra Crystini Abrao,
brasileira, RG 1.111.111-0 e CPF 111.111.111 -11, residente a Rua sem nome - Curiba/Pr,
tern entre si justa e contratado, e na melhor forma de direito, a constituig8.o de uma
SOCIEDADE CIVIL POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LlMITADA, que se regen; pelas
clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINACAO SOCIAL: A sociedade ora constituida girara
sob a denominag8.o de BOGGAMA ENVELOPES LTDA - com nome fantasia BOG GAMA
ENVELOPES. Inscrito no CNPJ sob numero 99.999.999/0001-99 e com Inscrigao Estadual
de n" 1.111.111.111-11
CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL: A sociedade ora constituida tera sua sede e
foro na cidade de Almlrante Tamandare, Estado do Parana, podendo estabelecer filials em
qualquer ponto do Territorio Nacional, obedecendo as disposigoes legais vigentes.
CLAuSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade tera como objetivo a
fabricagao de envelopes tipo saco.
cLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAC;Ao: 0 prazo de dural'ao da sociedade
sera por tempo indeterminado, podendo se dissolver a qualquer tempo, cabendo 0 seu
patr.imonio liquido aos socios na proporgao de suas quotas de capital.
CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL: 0 capital social declarado integralizado e de
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme abaixo discriminado, representado por
30.000 quotas (trinta e cinco mil) de valor nominal de RS1,00 (Hum Real) cada uma, e assim
dividido entre as sOcios.

Socios I Quotas I Valor
Agnaldo Balaban
Andre Ozorio.
Cecilia Gil
Ch~ciosGodoy Bueno
Marcelo Alvares
Marcelo Mendes
Eliandra Crystini Abrao
TOTAL

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

30.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000,00
30.000.00

210.000,00

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos termos do artigo 2° in fine do Decreto nO3.708, de
10/01/1919; a responsabilidade dos socios e limitada a importancia total do capital social.
CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAC;AO: A gerencia da sociedade sera exercida por
um socio, devendo a sociedade representar-se ativa e passivamente, judicial e extra



judicialmente, em todos os objetivos sociais, por 02 (dois) s6cios em conjunto, Agnaldo
Balaban e Eliandra Crystini Abrao, sendo vedado 0 usa da sociedade para fins estranhos,
tais como endossos e avais de favor, carta de fianya e outros documentos analogos, ficando
responsavel individualmente pel as compromissos 0 socio que infringir a presente clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Apenas um socia recebera um pro labore ate as Iimites
permitidos pelo Regulamento do lmposto de Renda (RIR) em vigor, au pela legisla<;ao que
vier regular tal materia, a qual sera levado a conta dos resultados da sociedade.
cLAUSULA SETIMA - DO EXERCiclO SOCIAL: Findo a exercicio social que coincide com
a ana civil, proceder-se-a, com observancia das prescri<;oes legais, ao levantamento do
Balan<;o Geral e a Lucro Liquido apurada, apos amortiza¢es e dedu<;oes permitidas, tera a
destinayaa que venha a ser decidida pelos socios-quotistas, em reuniao para este fim
especialmente convocada.
CLAUSULA OITAVA: DA CEssiio DAS QUOTAS: 0 socia que desejar se retirar da
sociedade, devera comunicar sua intenyao aos socias remanescentes com antecedencia de
no minima 30 (trinta) dias, par carta registrada, sendo seus haveres e direitos apurados em
balan<;o especial levantada para este fim e pagos em 08 (oito) parcelas mensais, iguais e
sucessivas acrescidas de corre<;ao monetaria e juros legais, cabendo aos socios
remanescentes a direito na aquisi<;ao
cLAUSULA NONA - DO FALECIMENTO DO SOCIO: Em caso de falecimento de um dos
socios, a sociedade nao se dissolvera, cabendo aos herdeiros do socia falecido os direitos
previstos pela legislayao em vigor, e no caso de nao haver interesse dos mesmos em
continuar na sociedade, cabera aos s6cios remanescentes a preferencia na aquisi<;ao dos
haveres e direitos, as quais serao apurados em Balan<;o Especial levantado na epoca do
falecimento e pagos em 08 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas acrescidas de
corre<;ao monetaria e juros legais.
Clausula decima - da liquida~ao e dissolu~ao da sociedade: Ademais as casas
previstos em lei, a sociedade entrara em liquidayao e consequente dissolu<;ao desde que os
s6cios remanescentes nao se disponham a adquirir as quotas dos s6cios demissionarios,
nos prazo e condis;oes estabelecidas na clilusula anterior do presente Contrato.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIC;:OES GERAIS: Aos casos omissos
aplicar-se-ao as dispositivos do Decreto nO3.708, de 10101/1919. por deliberayao dos s6cios
fica eleito 0 foro da Capital do Estado do Parana para dirimir as duvidas oriundas do
presente contrato, ficando excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por acharem justo e contratado, assinam todos 0 presente instrumento particular
que lavrado em 07 (sete) vias de igual teor e forma, na presenya de duas testemunhas.

Curitiba, 01 de maryo de 2006

~~~~~d~Z~~~ban _

Cecilia Gil-,--:: _

~I:~~~ 1~vdaOr~:ueno'--------

~I~~~~~~~~S~~~'.,A:-;:b-,-ra'"'o,---------

Joao silva - CRC - 1Q1Q1/PR JOSE SANTOS-OAB 111.111/PR

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

NOME:
RG:
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CONVENc;:Ao COLETIVA DE TRABALHO - 2005/2006

PARTES CONVENENTES:

SlNPACEL • SIND1CATO DAS INDUSTRIAS DE PAPEL. CELULOSE E PASTA DE
MADEIRA PARA PAPEL. PAPELAo E DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELAo DO
ESTAOD DO PARANA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE PAPEL, PAPELAO E
CORTIGA DE CURIT18A

fJ.s partes convenentes, nos termos do artigo 6\1. paragrafo 2° da C.L.T., formalizam este instrumenlo de
Conven((ao Coletiva de Trabalho, mediante as seguintes clausulas:

01 - VIGENCIA

A vigencia desta conven~ao coleliva de Irabalho e de 01/1112005 3 31/1012006.

02 - PROCESSO DE PRORROGAGAO E REVISAO

Os entendimentos com vistas a efetivayao de nova convenyao coletiva de Irabalho, para 0 periodo de 01 de
novembro de 2006 a 31 de outubro de 2007, deverao ser iniciados 60 (sessenta) dias antes do termino da
vigencia desla norma coleliva.

03 - CATEGORIAS ABRANGIDAS

A presenle convencao coletiva de Irabalho abrange a lodos os componenles das calegorias econ6mica e
profissional, representadas pelos Sindicalos convenentes, nos municipios de Agudos do Sui, Almirante
Tamandare, Antonio Olinto, Balsa Nova, Bocaiuva do Sui, Campina Grande do Sui, Campo Largo,
Campo Magro, Campo do Tenente, C;lstro, Clevelimdia, Colombo. Contend a, Cruz Machado, Curitiba,
Fazenda Rio Grande, General Carneiro, Lapa, Mallet, Mandirituba, Mariopolis, Palmas, Paula Freitas,
Paulo Frontin, Pi€m, Pinhais, Piraquara, Pirai do Sui, Ponta Grossa, Porto Viloria, Quatro Barras. Rio
Azul, Rio Negro, Sao Jose dos Pinhais, Sao Mateus do Sui, Tijucas do Sui e Uniao da Viloria.

04 - REAJUSTE SALARfAL

A partir de 01 de Novembro de 200S, as ernpresas abrangidas pele presente acordo concederao urn
reajuste salariaL em percentual de 7% (sete por cenlo), sobre os salarios de 01lNovembro/2004, para
todas as fail(as salariais.

Paragrafo primeiro • Serao compensadas as antecipac6es salariais ocorridas no periodo de
01fnov12004 ate 31/outl2005, el(cetuando-se as majorac6es salariais decorrentes de termino de
aprendizagem, implemento de ida de, promocoes, meritos, transferencias de cargo, func;:ao,
estabelecimento ou localidade e equiparalfao salarial determinada por sentenlfa transitada em
julgado.

Paragrafo segundo - Nos salarios dos admitidos em funr;5es sem pr,r::H.:iigrna sera aplk:<!oo
rciljuste sCllandl proporcional de 1/12 por mes ou fracao igual ou superior a 15 dias, trabalhado no
perfodo de 0111112004 a 31/1012005.

05 - SALARIO PROFISSIONAL



A partir do mes de novembro/200S. fica assegurado para os trabalhadores abrangidos pel a presente
co~vem;:ao. os seguimes salarios normativos:

a) Para as empresas com ate 100 (cern) emprcgados, fica estabelecido urn salario profissional de
ingresso de RS 420,00 (quatrocentos e vinte rea is);

b) Para as cmpresas com mais de 100 (cern) empregados, 0 salario profissional sera de
R$ 500,Gu (quinhentos real:::)

Paragrafo Primeifo - Para as empresas com mais de 100 empregados e afastadas dos centr~s
urbanos, que oferecerem. na forma de saliuio utilidade (sem desconto do empregado). transporte ou
moradia. 0 piso salarial sera 0 mesmo menclOnado no item a, ou seja, de RS 420,00 (quatrocentos e vime
reals).

Paragrafo Segundo - Em abril/200S. as empresas com menos de 100 empregados e 0 Sinpacel serao
convacados pela Entidade Representativa dos Trabalhadores para discutir sobre a evolw;ao do Piso
Salaria!.

06 - CEST A SASICA

As Empresas abrangidas pelo presente acordo continuarao concedendo aos seus trabalhadores,
cesta basica, cujo valor global devera ter 0 minimo de:

a) Para as empresas com ate 100 (cern) empregados = R$ 65,00 (sessenta e crnco reais).
A cesta devera ser composla des pradutos abaixo eslabelecidos au, a seu criterio. substituida por
Vale Alimenta~ao:

Produtos : 01 pt de 400 gr de achocolatado em p6; as kg de alfucar refinado; as kg de arroz
agulhinha - tipo 1: 02 pc de biscoito recheado duplo de 170 gf: 01 pc de cafe torrado de 500 gr; 01
lala de creme de leite de 300 gr; 01 11de ervilha em conserva de 200 9f; 01 It de extrato de tomate
de 350 gr; 03 kg de farinha de trigo especial; 02 pc de farofa temperada de mandiaca de 300 gr
cada; 01 kg de feijaa carioquinha tipo 1; 01 kg de feijao preto tipo 1; 01 pc de tuba amarelo de 500
gr; 02 cx de gelatina em po de 85 gr cada: 01 pc de leite em po instantilOeo de 400 gr; 02 pc de
macarrao espaguete com ovos de 500 gf cada: 02 pc de macarrao parafuso com ovos de 500 g
cada: 01 It de milho verde de 200 gr; 02 It de 61eo de soja de 900 mt: 04 un de po para refresco de
45 gr cada; 01 kg de sal refinado; 02 It de sardinha em conserva de 132 gr cada.

b) Para as empresas com mais de 100 (cern) empregados = R$ 75,00 (5etenta e cinco reais).
A cesta devera ser composta dos produlos abaixo estabelecidos au. a seu criteria. substitulda por
Vale Alimenta<;:aa:

Produtos : 01 pt de 400 gr de achocolatado em po; AS kg de a~ucar refinado; as kg de arroz
agulhinha - tipo 1; 02 pc de biscoito recheado duplo de 170 gr; a 1 pc de cafe torrado de 500 gr; 01
lata de creme de leite de 300 gr5; 01 It de ervllha em conserva de 200 gr; 01 It de exlrato de lomale
de 350 gr; 03 kg de farinha de !rigo especial; 02 pc de farofa temperada de mandioca de 300 gr
cada; 01 kg de feijao carioquinha tipo I; 01 kg de feijao preto tipo 1: 01 pc de tuba de 500 gr; 02 cx
de gelatin a em po de 85 gr cada; 01 pc de leite em po instantaneo de 400 gr: 02 pc de macarrao
espaguete com ovos de 500 grs cada; 02 pc de macarr30 parafuso com avos de 500 9 cada: 01 It
de milho verde de 200 9r; 02 It de oleo de soja de 900 ml; 04 un de po para refresco de 45 gr cada;
01 kg de sal refinado; 02 It de sardinha em conserva de 132 gr cada; 01 It de polpa de tomate de
350 gr; 01 It de leite condensado de 395 gr; 01 It de dace de leite de 390 gr; 01 pc de biscoito dace
vitamin ado de 400 gr.

Paragrafo primeiro - Podera ser adotado 0 Programa de AJimenta~ao do Trabalhador (PAT), observando-
se as regras pfoprias atinenles a este programa e ressalvando-se que, ate a limite acima estabelecido.
nenhuma participa~ao podera ser exigida do Empregado.

Paragrafo segundo - 0 beneficia se concede em carater indenizatOrio. nao senda considerado como
salario "in nilt!Jr:;!" e na~ se inc':.uPOIando d remunera~50 para nenhum efeita.

Parngrafo terceiro • As empresas se comprometem a manter 0 padrao da cesta basica atualmente
rornecida no decorrer do periodo de validade desta convenc;:ao.
07 - FORNECIMENTO DE REFEIr;:OES



As emoresas fornecerao a seus trabalhadores com a jornada de trabalho superior a 06 (sets) horas diarias.
ahmema(fao ou Vale Refei~ao, autorizando-se que 0 desconto para os trabalhadores que percebem ale 5
P/SOSsa/anais da ealegoria poderil ser de ale 20% (viOle por eemo) do va/or da refei~ao: e para os
empregados que pereebem acima de 5 pisos salariais da ealegoria. 0 deseonto podera ser de ate 50%
(einquenta por eenlo). do valor da refei~ao.

Par:igrafo primeiro - Fica eSlipulado em RS 5510 (cinco reats e novenla cemavos) 0 valor do Vale
Refei~ao

Par:igrafo segundo - Nao se alterara a pnHica <llual dos descontos utilizados ale esta data nas empresas.
mantendo·se a praliea rnais favonivel ate hoje praricada para os empregados.

08 - HORAS EXTRAORDINARIAS

Conforme faeulla 0 Artigo 59 da CLT. as empresas ficam autorizadas a realiza~ao de horas suplememares.
independentemente de aeordo eserito com os empregados. sendo que as horas eXlraordinarias serao
remuneradas. com adicional de 50% (einquenta par cenla) enos dias deslinados ao repouso remunerado
ou feriados. quando nao haja a devida folga compensatoria. sera remunerado com a adLcional de 100%
(cern por eento) em rela~ao a hora normal.

09 - ADICIONAL NOTURNO

As horas noturnas. trabalhadas no perfodo compreendido entre 22 horas de um dia ate 05 horas do oulro
dia. com a duralf30 prevtsta em Lei. serao pagas com a adiciona! de 30% (trinta por eeOlo). sobre 0 valor da
hora normal.

10 - AD/ClONAL DE INSALUBRfDADE

o adicional de insalubridade, devido aos empregados. sera calculado com incidencia sabre 0 piso salarial.
estabelecido nesta Conven"ao

11 - ABONO DE FERfAS

As em pres as eoneederao a seus empregados 0 gozo de f{~riasanuais remuneradas na seguin Ie proporyao:

a) Para quem recebe ate RS1.875,00 (hum mil oitocentos e setenla e cinco reais) por mes como
salario base, aerescimo de 40% (quarenla por cenlo) sobre 0 salario normal. atendendo assim de
forma mais favoravel ao preceito do Artlgo 7" da Constitui~ao Federal;

b) Para quem recebe RS1.875,01 (hum mif oilocenlos e setenta e cinco reais e urn cenlavo) ou acima
como salario base p~r meso sera devtdo urn aerescimo de 33,34% (trinta e Ires virgula Irinta e
qualTO por centc)

12 - INlclO DAS FERIAS

o inicio das ferias individuais ou coletivas devera ocorrer, sernpre. no 1" (primeiro) dia util da semana, nao
podendo recair em dias de tolgas ou feriados. devendo respeitar 0 pre-aviso de 30 (trinla) dias para as
ferias normais e 15 (quinze) para as coletivas.

13 - FER/AS PRoPORe/ONAIS

o ernpregado que reseindir espontaneamenle 0 seu contralo de trabalho. e que contar com 6 (seis) meses
de selVi~o, lera direito a reeeber na rescisao do contra to de Ifabalho ferias prcporcionais a razao de 1112
avos por mes Ifabalhado.

Paragrafo unico - Considera-se mes trabalhCldo 0 periodo igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho.



14 - COMPLEMENTAI:;AO DO Auxiuo DOEN9A

Aos empregados com rnais de 90 (noventa) dias de trabaJho. e Que eSlejam percebendo 0 beneficia
previdencituio, por doeny3 au acidente de trabalho. fica garantido. entre 0 16° (decimo sexto) e 0 60°
(sexagesimo) dia de afastamento, uma complementa<;:ao ao salafio de contribuic;:ao (INSS) em valor
equlvalente a diferenc;:a entre 0 eletivamente recebido da PrevidEmcia Social e 0 saltHio nominal. sempre
respeitando. para efeilo de complementa<;:ao. 0 limite maximo de contrioui<;:iloprevldenciaria.

15 - SALARIO SUBSTlTUl9AO

As substitui90es por periodo superior a 20 (vinle) dias implicarao no pagamento do Salafia igual do
substituido em favor do substitute

Paragrafo primeiro - Para 0 pagamento do salafia substituiy30, a empresa devera efetuar 0 pagamento do
salario normal do substituto e em rubrica diferenciada. a valor correspondente ao salafia substitui9clO.

Parilgrafo segundo - 0 valor do salario substitui<;30 nao podera, em hip6tese alguma, ser considerado
como valor de maior remunera<;ao para eleito de quaisquer calculos trabalhistas

16 - CHAMADAS ESPECIA/S au DE EMERGENCIA

Quando a empregado for especificamente convocado em sua residencia para trabalho extraordinario, no
imervala legal de 11 (onze) horas. durante a folga. repouso ou feriado. recebera 0 valor minima de 3 (tr~s)
horas extras. independentemente das horas efetivamente trabalhadas.

17 - AUMENTO PROMOCIONAL

Nas prOln090es funcionais. 0 aumen to salarial correspondenle sera pago. apos 0 periodo de experiencia de
sessenta dias. respeitando-se os seguintes percentuais:

a) Integralmente quando a promo<;clo corresponder em aumento de ate 25%;

bl Quando a promo<;clo corresponder em aumento salaTial entre 25% a 50%. 0 valor excedente a 25%
sera page com intervalo de 60 dias do primeiro aumento;

c) Quando a promo<;ao correspander em aumento salarial superior a 50%, 0 valor excedente a 50%
sera pago com intervalo de 60 dias do segundo aumento

18 - ADIANTAMENTO SALARIAL

As empresas concederao aos seus empregados. Que assim optarem. adiantamento de saliHio nas
seguintes condi«<oes:

a) 0 adiantamento sera de, no minima. 40% (quarenta par cento). do salario nominal do mes anterior;

b) 0 pagamenlo devera ser efetuado no decimo quinto dia que anleceder e pagamento normal;

c) Ficam garantidas as condi<;oes mais favoraveis ja existentes.

19 - PREMIO APOSENTADORIA

o empregado que contar com mais de 8 (oito) anos de servi<;o na mesma empresa e que vier a se
aposenlar e espontaneamente se afaslar do servi<;o. recebera a titulo de premio aposentadoria 0
equivalente a 2 (dois) salarios correspondente a sua maior remunera<;ao constame no termo de rescisao.



20 - COMPROVANTES OE PAGAMENTO

Serao (omecidos, obrigatori8l11ente, pelas empresas, comprovantes de pagamento mensal, com sua
identiticac;ao e com a discriminac;ao das verbas pagas e desconlos efetuados. nominando a valor recolhido
ao FGTS.

Panigrafo primeiro - Fica reconhecido que as pagamentos de verb as salariais atraves de depositos
bancarios. em condiy:oes que atendam as dispositivos da Portana nO 3.245, de 28/07/71, serae
dispensados da obtencrao de assinatura dos empregados no respeclIvo recibo de pagamento. que se
provara de forma cabal e suficieme pelo comprovante de deposito banc;3no na COnla do empregado.

Paragrafo segundo. 0 atrasa no pagamento de salarios estabelece mulla de 10% sabre a salde de saliHio
par alraso cue 20 dias e de 5% por dia ao que exceder dos 20 dias

21 •DESCONTOS EM FOLHA

As empresas poderao efetuar quaisQuer descontos nos salillrios de seus empregados. desde que
expressamenle autorizados por estes.

22 - RESC/SAo POR JUSTA CAUSA

No caso de rescisao de contralo de lrabalho. sob a alegar;aa de justa causa. as Empresas deverao indicar.
por escrito e contra reclbo. a falta grave que teria side cometida pelo empregado, sob pen a de nao poder
argui-I<I posteriormente em Juizo.

Paragrafo unica - Havendo recusa por parte do empregado. em fomecer 0 recibo da comunicac;:iio. fica
estabelecido que a Empresa pod era supri-Ia mediante comunicac;:ao. por escrito, assinada por duas
testemunhas. a Entidade Sindicaf, denlro do prazo de 10 (dez) dias. con(ados a partir do acontecimento do
fala justificador da dispensa.

23 - PAGAMENTO DAS VERBAS RESC/SORIAS

o pagamenta das verbas rescis6rias devera ser efetuado, impreteriveJmenle. denlro do prazo estabelecido
em lei. devendo a Empresa. quando do desligamenlo do empregado, comunica-Io da data em que sera
efeluado 0 pagamento.

Par.igrafo primeiro • Casa a Empresa na~ opere 0 pagamenlo denlro do prazo supracitado, ah!:m das
implicClr;oes eslabelecidas em lei, ficara obrigada ao pagamenl0, como se trabalhados fossem, dos dias
Iranscorridos entre a data do desligamento e a do efetivo pagamenlo.

Parngrafo segundo· Na hip61ese de nao ser efetuado 0 mencionado pagamento. motivado pela ausencia
do empregado, a empresa fara comunicac;:ao, por escrito, a Entidade dos Trabalhadores. indicando a
enderec;:o do Empregado. tendo esta 5 (cinco) dias para sua manifestar;ao. Persistindo a ausencia. ficara a
Empresa dispensada de qualquer sanc;:ao.

24 - COMPENSAr;:Ao OA JORNAOA OE TRABALHO

Para as empresas e empregados que oplarem pelo regime de compensac;:ao semanaJ da jornada de
trabalho, 0 horario sera 0 seguinte:

3) Extinc;ao completa de trabalho aos sabados • as horas de trabalho correspondentes aos
sabados serao compensadas no decurso da semana, de segunda as sextas·feiras, com acrescimo
de ate, no maximo, duas horas diarias, de maneira que nesses dias se completem as 44 (quarenta
e quatro) horas semanais, respeitados as intervalos de lei;

b) Extinc;ao parcial de trabalho aos sabados . as horas correspondentes a reduc;:ao de trabalho aos
sabados serao da mesma forma compensadas pela prorrogac;:ao da jornada de trabalho de
segunda as seXT:,s-feiras. observadas a~ condivoes bilsicas referidas no item anterior;

c) Competira a cada empresa. de comum acordo par escrito com seus empregados, fixar a jornada de
trabalho para 0 efeito de compenSa((aO, objetivando a extin((ao total au parcial do expediente aos



sabados. denlro das normas aqui estabeleeidas, sendo que com a manifesta9ao de comum acordo
antes referida. tem-se como cumpridas as exigencias legais. sem ouIJa iormalidade.

Paragrafo primeiro - Fixada a jornada de trabalho. serao consideradas horas extras somente as que
excederem a defini/f3o na fixa/fao. 0 regime de compensa9<l0 e prorroga93o ora previsto e igualmente
validado pelas partes para todos os fins legais previstos na CLT.

2S - JORNADA FLEXivEL - BANCO DE HORAS

As empresas poderao estabelecer. em sua totalidade ou em setores especificos. em qualquer tempo,
flexibiliza9ao da jornada de trabalho visando manter 0 fluxo de atividades em periodos de Hutua9ao do
volume de produ9ao. atraves de urn sistema de debito e credilo de horas, formando um banco de horas.

Parilgrafo primeiro - As empresas que optarem pela utiliza9ao deste mecanismo deverao convocar 0
Sindicato Pro fissional para participarem da negoeiayflo para fixa9f10 das regras relativas a flexibilizayao de
jornada.

Paragrafo segundo - A forma de operaeionaliza/fao. bem como 0 delalhamento adequado a cada situa930
fatica serao objeto dos acordos especificos firmados pelas empresas. e deverao conter regras daras sobre
o limite de horas acrescidas, ou debitadas da jomada normal, forma de inseryao das homs no banco de
horas, remunera9ao das horas. compensayao de saldos de horas, vigimcia/apura930 das horas constantes
do banco e prazo para revisao do acordo.

26 - ATESTADOS MEDICOS

As faltas ao servi/fo. decorrentes de doenlfa. serao comprovadas atraves de atestados medicos forneeidos
pelo Instituto Previdenciario ou Assoeia<;:ao Sinpace I. Na hipotese de possuir a Empresa servi90 medico
proprio, a valida de dos atestados forneeidos por Instituto Previdenciario dependera do visto do referido
servu;:o.

27 - AGUA PO TAvEL
As Empresas abrangidas pela presente Convenc;:ao instalarao em locais apropriados, a disposic;:ao dos
trabaJhadores. agua potavel. A agua potavel oferecida aos trabalhadores devera ser submetida anualmente
a analise bacteriologica. as reservatorios e caixas de agua deverac ser mantidos em condic;:6es de higiene
e limpeza.

Paragrafo unico - 0 resultado do exame anual devera ser afixado nos quadros de avisos da Empresa.
sendo, tambem, enviado a Entidade Pro fissional.

28 - ABRJGO NAS ENTRADAS DAS EMPRESAS

As Empresas providenciarao a constru930 de abrigos nos locais onde os Empregados aguardam a entrada
ao servic;:o, evitando-se que permaneifam sem prote<;:ao.

29 - MARCA9Ao DE PONTO

a) Fica facultado as empresas a dispensa da marcayao do ponto nos intervaJos para alimentac;:ao e
repouso de seus funcionarios:

b) Por soJicitac;:ao dos empregados. e objetivando nao expo-Jos a intemperies e a mau tempo, inclusive
frio. e facultado a empresa franquear os portoes da fabrica e 0 registro de freqOencia (terminal
ponlo/relogio) ate 10 (dez) minutos antes do inieio da jornada.

c) Tendo em vista a impossibilidade da marca«;:ao do ponto, por todos os funcionarios. ao mesmo
tempo, sera permitido 0 registro de freqiH!!ncia ate to (dez) minutos apos 0 termino da jornada.

Paragrafo unico - A marcac;:ao do ponto/registro ate lQ (dez) minutC's ante~ cio inicio e 10 (dez) minutos
depois do termino da jornada mio sera considerado tempo ae servi90 ou a disposic;:ao do empregador, p~r
nao ser tempo trabalhado, nao podendo ser computado para fins de apUra9aO de horas extraordinarias,



3D - REGISTRO DE HORARIO

,';5 empresas eslao isentas de abler assinaturas nos cartoes ponto. desde que oferec;:am condil(oes aos
funcLOnarios de marcac;:ao de ponto atraves de sistema de termmal ponto informatlzado. reconhecendo-se
para as efeilos legais a extensao e confiabilidade dos registros.

P.:migrafo uniGo - A empresa permilira aos seus funciomirios consulta das informaqoes aponfadas.

31 - QUADRa DE AVISOS

As Empresas reservarao local apropriado para a fixac;:ao de Quadro de avisos. editais e nolicias da Enlidade
Pro fissional. inclusive Convenc;:ao Coletiva de Trabalho.

32 - GARANTIA ESPECIAL DE EMPREGO OU SALARIO

Todo empregado que eonlar com oilo anos ou mais de servico na mesma empresa e com idade igual ou
superior a 45 anas e faltando 12 (doze) meses para aquisiC;:~10 do direilo a aposenladoria por tempo de
servu;:o, lera direito ao emprego ou salario neste periodo, ressalvado os casos de dispensa por jusla causa,
pedido de demissao, ou encerramento das atividades.

Parilgrafo unico - Antes de se iniciarem os 12 (doze) meses anteriores a data em que 0 empregado tera
direito a aposemadoria por tempo de servit;:o. devera 0 Empregado formalizar junto a Empresa
correspondencia especifica, comunicando que se apasentara apes completado 0 referido prazo.

33 - GARANTIA DE EMPREGO A GESTANTE

Fica garanlido 0 emprego da gestante. ate 60 (sessenta) dias ap6s 0 termino do beneficia previdenciario,
nao podendo neste periodo ser concedido aviso previa, exceluando-se, para efeilo de rescisao, as
hipeleses de cometimento de falta grave comprovada e rescisao bilateral, que deverao realizar-se,
obrigatoriameme, com assislencia da Entidade Sindical Profissional.

34 - GARANTIA DE EMPREGO AO REPRESENTANTE SINDICAL

Fica assegurado. ate 0 termino da presente Convenc;:ao Coletiva de Trabalho, a eSlabilidade provis6ria para
um representanle sindical. caso eleito em cada empresa que possua mais de 40 (quarenta) empregados.
quando nenhum deles desfrutar de mandato sindical junto ao Sindicato Profissional convenente.

Paragrafo unico A eleit;:ao do representante sindical sera leita pelo voto dos empregados da respectiva
empresa. dentIe aqueles que contam corn mais de urn ana de servic;:o, e a garantia de ernprego tera
vigencia a partir da eleic;:do.

35 - LlBERA9Ao DE DIRIGENTES SINDICAtS

Cada Empresa abrangida pela presenle Convenc;:aa Coletiva de Trabalho, mediante soJicitac;:ao do Sindicato
Pro fissional, com dois dias uteis de anlecedencia, com data e hora da realizac;:ao do evenlo. dispensars de
suas func;:oes, sem prejuizo de seus respectivos vencimenlos e vanlagens, urn dirigente sindical, para
participar de cursos ou congressos da classe, peto prazo maximo de 10 (dez) dias pm ana, sendo
necessaria a posterior comprovac;:ao de participac;:ao no evenlo.

36 - S/NDICALlZA9AO

!J.s Empresas se comprometem a facHitar. quando da admissao dos empregados. a sindicaHzac;:ao dos
mesmos. colhendo. quando for 0 caso, a assinatura na proposta de socio do Sindicato Profissional, bem
como de au!orizac;:ao para desconto das respectivas mensalidades.

Paragrafo Unico - Caso aulor;zado peJos empregados, as Empresas deverao reverter 0 valor relativo a
mensafidade do Sindicato Profissionar, ate 0 5" dia util do mes subseqOente ao do desconto.



37 - ASSISTENCIA SINDICAL NAS RESCISOES

Todos as conuatos de trabalho rescindidos pelas empresas. independentemente do tempo de servi~o do
empregado. serao submelidos a assistencia sindical nos termos do ar1igo 477 da CLT. desde que 0

SindicalO Pro fissional disponha de pessoa credenciada a faze-Io. na localidade em que se operar a
r~SClsao

P:migrafo unico - 0 saldo da conla individual do FGTS do trabalhador devera estar atualizado ate 0 dia 10
do mes da referida rescisao. para efeilo do pagamemo da multa conforme legisla~ao em vigor. nas
resclsoes por iniciativa da empresa

38· TAXA ASS/STENC/AL

As Empresas abrangidas pela Conven~ao Coletiva de Trabalho 2005/2006. procederao 0 desconto de
RS 14,00 (qualOrze rea is) de seus empregados. a titulo de taxa assistendal. Esla taxa sera descontada em
uma (mica vez. no salario de novembro/2005.

a) 0 quantum descontado devera ser recolhido ao Sindicato Profissional ate 0 dia 10 de
dezembrol2005;

b) 0 nao recothimenlO de qualquer das parcelas implicara em multa con forme eSlabelecido nesta
Conven(fao Coletiva de Trabalho;

c) Na falta de guia cspecifica. 0 recolhimento devera ser efetuado no Caixa Econ6mica Federal na
agencia 369. coma nO 101.195-4. em nome do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de
Papel. Papelao e Coni(fa de Curitiba, em Curitiba.

d) 0 desconlo referido nesta clausula e de exclusiva responsabilidade da Entidade Pro fissional.

39 - COMPROMETIMENTO S/NDICAL

o Sindicato dos trabalhadores compromete-se, quando solicitado. a realizar assembleias por empresas
visando a redu(fao de intervalo de refei~ao, compensa9ao de jornada de trabalho, e contatar a empresa
antes de ajuizar qualquer reciamayao trabalhista.

40· DlA NAC/ONAL DOS TRABALHADORES PAPELE/RDS

As Empresas reconhecem a dia 20 de setembro. como sendo 0 dia nadonal do trabalhador papeleiro. 0
qual nao sera considerado feriado. razao pela qual nao acarretara nenhum onus ou obriga<:oes para as
Empresas.

41 - COMISSAO DE CONCJUACAO PREVIA

Fica manlida a Comissao de Conciliayao Previa instituida em 27104/2000 e prevista na Lei 995812000.
formada pela Sindicalo Profissional e peto Sindicalo Patronal no ambito de suas representayoes e bases
territoriais.

A Comissao e organismo autonomo em rela(fao as entidades sindicais e empresas. nao possuindo
personalidade juridica propria, regendo-se pelas normas ora instituidas.

a)ATRIBUJ(;OES OA COMiSsAo

A Comissao de Concilia(fao Previa tem por atribui9ao exdusivamente. a tentativa de concilia<:ao dos
conflilos individuais do traba!ho relacionados com as lrabalhadores e as empresas representadas pelas
entidades sindicais convenentes.

A Comi~'5:io nan roden! adolar qualquer juizo de valor ou julgamento das C:iJestoesdeb?tidCis entre
as panes envoividas.

A comissao nao tern poderes de arbitragem, limitando-se unicamente as suas alribuiyoes
conciliatorias.
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b) COMPOSIGAO

A Comissao de Conciliayao Previa sera paritaria, composta par pelo menos urn representante
indicado pelo Sindicato Patronal e par pelo menos um representante indicado pel a Sindicalo Pro fissional.
com seus respectivos suplenres, mediante livre escolha de cada entidade sindical.

c) CONClllADORES

Os representantes indicados pelas entidades sindicais para camporern a Comissao de Conciliayao
Previa serao dena min ados Conciliadores.

Cabera a cada um dos sindicatos convenentes remunerar. se assim entender. a conciliador que a
representa junto a ComIssao.

Paragrafo Primeiro : as membros das Comissoes serao indicados em ala formal emitido pelas
Presidencias ou Diretonas das Entidades convenentes. que deverao ser comunicados as Autoridades
Judiciarias competentes a fim de se evitar futuras discussoes sobre suas legilimidades.

d) LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA COMiSSAo

A Comissao de Conciliac;ao Previa funciona na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
de Papel. Papelao e Corti~a de Curitiba e em suas sub-sedes, locais eleitos pelas panes.

A Comissao pode"!1 realizar sess6es em oulros locais, inclusive em qualquer Municipio das bases
territoriais dos sindicatos convenentes.

Os sindicatos convenentes expedirao edital comunicando aos seus representados e as Autoridades
competentes a constitui~~o. finalidades. composi~ao. local e horario de fi.Jncionamento da Comissao.

e) SESSOES DA COMiSsAo

As sessoes da Comissao serao realizadas em dia e hora ajustados pelos seus componentes.
dando-se ampla divulgayao aos trabalhadores e empresas interessados.

As sessoes serao destinadas exclusivamente as partes envolvidas, facultando-se aos conciliadores
a presenr;:a de dirigentes sindicais, advogados. assessores e demais pessoas credenciadas pelas
entidades sindicais signalarias.

A sessao de conciliar;:ao somente podenl ser realizada com a presenya parilaria dos conciliadores.
No caso da ausimcia de conciliador a sessao podera ser adiada. com a concordtmcia das panes
interessadas. Havendo discordancia de uma das partes sera expedida certidao peto membro conciliador
presente. retatando a ausencia e a impossihilidade de concilia~ao. dando por cumprida a formalidade
prevista na Lei 995812000.

f)APRESENTAc;:Ao DE DEMANDA

A demanda sera formulada por escrito pelo empregado interessado au seu representante, sempre
com a assinatura do trabalhador. entregue a Comissao. que dara recibo em c6pia.

A demanda podera ser reduzida a lermo pela Comissao par solicitar;:ao do empregado interessado.
que ficara com c6pia da mesrna.

o Sindicato Pro fissional disponibilizara assessoria ao empregado, para orientar e/ou elaborar a
pedido, quando solicitado.

a empregador. por si au seu representante legal, podera apresentar demanda, aplicando-se, no
que couber, as procedimentos previstos neste instrumento.

A demanda recebera numero de ordem e de ana, sendo registrada em arquivo especifico, com a
nome e endere~o das panes.

g) REMESSA DA DEMANDA

A demanda sera remef.da: pela Comisr.;to a Empresa 'l~e- OS (cinco) dias antes da data da
conciliar;:ao com aviso de recebimenlo postal. au entregue diretamente mediante protocolo, atraves de
notifica~ao especifica. au, ainda, par qualquer outro meio que comprove seu recebimento.

11



Caso a empresa nao venha a ser localizada. nao podera ser notificada por edital. expedindo·se a
certldao negativa para as fins previstos na Lei 9958f2000

h) PRAZO PARA REAl1ZAC;AO DA SESSA.O DE CONCll1AC;A.O

A sessao de conciliat;ao devera ser design ada no prazo de dez dias contados a partir do primeiro
dia util apos a apresentar;ao da demanda a Comiss~o. No casa do ultimo dia recair em domingo ou
feriado, havenl prorroga!tao automatica do prazo referido para n primeiro dia util seguinte.

i)REALlZAC;Ao DA SESSA.O DE CONCILlAC;A.O

E ohrigaloria a presen~a de ambos os membros da Comissao para a realiza~ao da sessao de
concl!ia(fao, a qual deverao estar presenies 0 trabalhador interessado, seus representantes, se houver,
eo empregador ou seu representante,

No caso de solicila(fao de adiamento par parte do traba!hador ou do empregador. a Comissao
podera adiar a sessilo, desde que a parte presenle concorde expressamenle.

Ocorrendo motivo de fon;:a maior, podera a Comissao adiar a sessao independente de consulta a
parte presente.

j) APRESENTAC;Ao DE DOCUMENTOS

As partes podedio apresentar documentos para exame da Comissao, como subsidios ao
procedimento conciliat6rio, ficando os mesmos a disposiyao das partes interessadas.

A procurat;ao, carta de preposto ou qualquer documento de representavao serao arquivados peJa
Comissao junta mente com a demanda e a ata da sessao. A Comissao, caso julgue necessario, pod era
arquivar qualquer documento apresentado pelas partes

k) TESTEMUNHAS

A Comissao nao esta obrigada a ouvir as testemunhas indicadas pelas partes envolvidas.
Entrel3nto, com a concordfmcia das partes. poderao ser solicitadas informayoes sobre os fatos
constantes do pedido.

Nao sera lavrado termo das dedara(foes, que serao meramente subsidiarias ao procedimento
conclliatorio.

I) CONCILlA<;:A.O

A Comissao lera ampla liberdade de conduzir as trabalhos de conciliayao entre as partes
envolvidas. durante 0 prazo necessario ao born desempenho de suas atribuicroes.

No caso de exilo da conciliac;ao. sera lavrada Ata constando as condiyoes do acordo, inclusive
ressalvas. A Ata sera assinada pelos membros da Comissao, empregado, empregador ou seu
representante. advogados e dirigentes sindicais presentes. C6pia da Ata sera entregue as partes.

No termo de acordo poderao ser consignadas multas e clausulas penais para 0 caso de seu
descumprimenlo.

Poderao ser consignadas na ata, resumidamente, observayoes solicitadas pel as partes, sobre os
fatos da demanda,

Observarao estritamenle 0 disposto na Porta ria nO392102, do Ministerio do Trabalho, nao permitindo
transalfoes sobre direilos irrenunciaveis e indisponiveis ou parcelas liquidas e certas.

m) IMPOSSIBILtDADE DE CONClltA<;:AO

Nao sendo possivel a conciliac;ao. sera lavrada Ala registrando a presen(fa das partes, ou a
ausencia de uma ou ambas. assim como outras observat;oes que a Comissao julgar pertinentes. C6pia
da Ala sera entregue as partes presentes.

n) CUMPRIMENTO DO ACOROO

Poderao ser estabelecidas condi(foes vincendas a serem cumpridas perante a Comissao, ficando
fixadas as conseqOencias pelo descumprimento da obrigac;ao assumida.

0) ARQUIVAMENTO

12



Encerrado 0 procedimento da conciliat;ao. a Ata e demais documentos serao arquivados pel a
Comissao.

p) PRESEN<;A DE PREPOSTO

o empregador podera ser representado por preposto indica do em Carta de Preposil;:ao.
poderes expressos para realizar acordos e assumlr demais obriga~oes perante a Comissao.

q)TAXA DE MANUTENc;:Ao

Sobre 0 vator estabelecido no acordo sera pago pela empresa 0 percentual de 10% (dez por cenlo).
limitada ao leto de RS 500,00 (quinhenros reais).

Esse valor conslara da Ala e sera recolhido em favor da Comissao. com 0 objetivo da
manutent;ao de seus servi90s.

Fica estabelecida uma taxa minima de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) por Reclamatoria. Esla
taxa sera devida rnesrno no caso de conciliat;ao negativa.

r) FUNCIONAMENTO E MANUTEN<;Ao DA COMiSsAo

A Comissao tera seu funcionamento garantido pelas entidades signatarias. atraves de normas
fixadas neste instrumento.

Funcionarios e assessores que porventura prestem servi90s a Comissao deverao ler suas
situal(oes juridicas predefinidas por escrito entre as entidades sindicais.

Ambas as entidades serao responsaveis. paritariamente. pela cobertura das despesas. eventuais
resultados positivos. da mesma forma. serao divididos entre ambas as partes.

Demonslfativos conlti:beis dos resultados das atividades da Comissao serae afixados em quadros
de avisos em ambos os Sindicatos.

s) RESCISOES DOS CONTRATOS DE TRABALHO

Todos os contratos de trabalhe rescindidos pelas empresas. independentemenle do tempo de
servi~o do empregado. serao submetidos a assistencia sindical nos termos do artigo 477 da CLT.
desde que 0 Sindicato Profissional disponha de pessoa credenciada a faze-Io, na localidade em que
se operar a rescisao.

A Comissao nao tern poderes para rescindir contratos de trabalho. nem oferecer assistlmcia ao ate
rescis6rio. privativo da Entidade Sindical Profissional.

t)ARQUIVO E CADASTRO

A Comissao mantera arquivo dos Acordos e Convenc;:oes Coletivas de Trabalho do selor
econ6mico/profissional dos ultimos 05 (cinco) anos.

A comIssao mantera cadastro com a relaC;;ao e endereC;;o das empresas abrangidas.

u) ALTERA<;::OES

As altera96es nesta Conven~ao poderao ser efetivadas a qualquer tempo por consenso entre as
entidades signatarias. decorrentes de quest6es relativas ao funcionamento da Comissao de
Conciliay3o Previa.

v)COMPARECIMENTO

As empresas estao ohrigadas a comparecer nas audiencias de Concilia9ao Previa. convocadas
regulamente. com a antecedencia estipulada.

Parngrafo Primeiro - a nao comparecimento da empresa nas audilmcias. acarretara em mulla. a
qual sera aplicada da seguinte forma: 01 (hum) salafio normativo da categoria na primeira ausencia; 02
(dais) salarios pela ausencia na segunda audiencia; e assim. sucessiva e progressivamente.

Paragrafo SeQuodo - f, mulla podera seT dispensada. na ocorrencia de justificado fdlo de for9a
maior. 0 pedido de dispensa sera apreciado pelos Presidenles dos dois Sindicatos.

Parilgrafo TC!rceiro - As multas reverterao a favor da Camara de ConciJia~ao Previa.
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x) PENALIDADES

No caso de nao cumprimento desta Clausuia 41. a parte infringente pagani multa na quantia de 01
(urn) saliHio minimo em favor do prejudicado.

42 - PENALIDADES

Em caso de viola<;:ao dos dispositivos desta Conven<;:ao, exceto da Clausuia 41. desde que a parte
inadimplente seja notificada, por escrito, fica estabelecida uma multa correspondente a 113do salinio diiHio
para os empregados. 213 de urn saUirio minimo mensa!, a cada mes de inrra<;:ao, enquanto eSla perdurar,
para as Empresas e 1 (hum) salario minimo mensal para os Sindicatos Convenentes. A mulla dos
empregados revertera para a Empresa a qual pertencer 0 obreiro: a mulla das Empresas sera paga ao
empregado contra quem foi cometida a infra<;:ao: a multa do Sindicato pro fissional revertera em favor do
Sindicato Empresarial e a mulla deste aquele. A multa prevista nesta clausula s6 sera devida a partir da
data de recebimento da notificayao supra aludida,

Curitlba, 07 de novembro de 2005.

DDAIR CESCHIN - Presidante - CPF nO000,276,009-63

5inpacel - Sindicato das Industrias de Papel, Celulose e Pasta de Madeira para Papel, Papelao e de
Artefatos de Papel e Papelao do Estado do Parana

CNPJ: 76.694.181/0001-65 - Registro Sindical nO114.669 de 05108/1969

Rua Brigadeiro Franco, 3389 Telefax: 41 3333-4511 60250-030 Curitiba - PR

AGENDR DE OLIVEIRA NETO - Presidente - CPF nO428.678,279-49

Sindicata dos Trabalhadares nas Industrias de Papel, Papelao e Cortiya de Curitiba

CNPJ: 77.629.521/0001-80 - Registro Sindical nO004.159,014.851 de 16109/1981

Rua Amintas de Barros. 593 - Fone: 41 3362-4143 - Fax: 41 3262-6818 - 80060-200 Curitiba - PR
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ANEXO C - LAYOUT (DESCRU;:AO)

Seguindo a seta da direita para a esquerda observa-se a entrada do

barracao.

o desenho A - representa 0 local de estoque do papel para 0 envelope e

das caixas de armazenamento a serem montadas.

o desenho B representa a maquina de cort8r 0 envelope.

Segue-s8 a local do estoque do papel cortado a ser transformado em

envelope.

o desenho D representa a maquina que formata e recorta 0 envelope

deixando pronto para a colagem.

o passo a seguir e a colagem.

Finalmente, a figura E, representa a embalagem do envelope pronto e

estocagem do material acabado, aguardando a retirada pelo cliente.

A figura F representa a mesa ende sao montadas as caixas utilizadas para

embalar a envelope pronto.



LAYOUT (LOCALlZA<;:Ao DO EQUIPAMENTO)

r •••
B

Maq. De Corle de Papel

Mont. De Caixa

•
•

G

Estoque Produto Acabado r

••••



ANEXO D -IDENTIFICA<;:Ao DO CLiENTE

FICHA DE IDENTIFICACAo DO CLiENTE

DADOS DA EMPRESA :

NOMEDAEMPRESA: _

RAZAO SOCIAL: _

CNPJ

PESSOA P/CONTATO 0 _

ENDEREyO: _

TELEFONEo _

E-MAIL: _

__________________ INSCo ESTADUAL _

DESCRICAO DO PRODUTO :

QUANTIDADE I KILOS

QUANTIDADE I KILOS: _

PAPEL KRAFT ()

PAPEL OFF SET ( )

GRAMATURA: _

FORMATO 0 _

NUMERO DE SERlE: _


