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1 Sumário Executivo 

 

A empresa Safira Produções é uma empresa especializada em serviços e 

produtos de decoração e recreação de festas infantis. 

Sua missão principal é fornecer produtos e prestar serviços com um padrão 

elevado de qualidade, inovação e comprometimento com nossos clientes. 

Busca o reconhecimento no mercado de recreação e festas infantis, a fim de 

abrir novos mercados e fidelizar novos clientes. 

A empresa tem como fundamento a Recreação e Decoração de festas em 

domicílio, condomínios residenciais, clubes e áreas de lazer. 

Os serviços oferecidos são do ramo de ramo de decoração de festas; 

confecção de lembrancinhas, convites de festa e no seguimento de Recreação; 

por meio de serviços recreativos através da interação de brincadeiras 

dinâmicas, pintura artística e esculturas em balões. 

A Safira Produções utiliza as seguintes estratégias de vendas:  

 Cliente: as preferências do cliente e a identificação das necessidades do 

mercado. 

 Concorrentes: conhecer nossos concorrentes, pontos fortes e fracos. 

 Pesquisa de Mercado: pesquisas realizadas no mercado, para saber o 

perfil, preferências e necessidades dos nossos clientes. 

 Material de Marketing: material de promoção e divulgação dos nossos 

serviços e produtos. 

 Tendências de Marketing: principais tendências tecnológicas e 

mercadológicas dos grandes “influenciadores” do mercado de festas e 

recreação infantil. 

 Treinamento: treinamento constante da nossa equipe não só para a 

elaboração dos produtos e serviços mas também em como vendê-los da 

melhor forma possível. 

Temos como concorrentes diretos os buffets infantis que também prestam 

serviços de recreação e decoração de festa infantil da região da zona norte de 

São Paulo. 

O mercado alvo da Safira Produções é a região da zona norte de São Paulo, 

distrito de Vila Maria ,mais especificamente nas dependências do bairro de  Vila 
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Sabrina  em maior escala, e nas demais localidades quando existe demanda, 

sendo o público-alvo pessoas físicas interessadas em decoração e/ou 

recreação infantil. 

A administração é realizada por duas sócias: Thatiane Pineiro S. Santos e 

Thaise Pineiro S. Santos, sendo responsável pela parte administrativa e 

operacional dos produtos e serviços oferecidos, haverá a contratação da mão 

obra de freelancers, necessário para o funcionamento das atividades da 

empresa. 
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2 Introdução 

 

 O lazer e a recreação têm o intuito de entender o indivíduo e escolher a melhor 

e mais adequada atividade para sua satisfação, sendo dependente do espaço 

que se tem disponível para a sua realização. 

Por sua vez, a função de desenvolvimento do lazer cria possibilidades de 

aprendizagem, suscitando no indivíduo “comportamentos livremente escolhidos 

e que visem ao completo desenvolvimento da personalidade” (DUMAZEDIER, 

1974, p.34) 

A prestação de serviços na área de lazer e recreação engloba 

empreendimentos das mais variadas áreas, oferecendo um diferencial em seus 

produtos e serviços. 

Este Trabalho de Conclusão do Curso, tem como objeto apresentar o Plano de 

Negócios da empresa Safira Produções. O empreendimento está inserida no 

setor privado, no segmento de serviços e eventos, no ramo de atividade de 

decoração e recreação de festas. Atenderá um público que procura serviços 

diferenciados e de qualidade.  

Segundo o SEBRAE¹, 2011 o mercado de recreação e decoração de festas 

está em fase de expansão, o que possibilita a atuação e desenvolvimento da 

empresa Safira Produções. 

 

2.1 Definições preliminares 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Eventos,2012 

pequenos e médios empreendimentos representam 90% do setor de festas e 

decorações.  Segundo estimativas, o setor   movimentou cerca de R$ 14 

bilhões em 2012 ,ou seja, o mercado de trabalho de recreação e decoração em 

festas é crescente e abrangente. Devemos salientar que os empreendedores 

do lazer buscam desenvolver novos trabalhos, projetos e propostas, ampliando 

assim, cada vez mais as possibilidades de inserção no campo de trabalho. 

____________________________ 

¹ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/setor/servicos/servicos-relacionados/festas-e-eventos 
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A relação dos principais locais de atuação para o recreador e serviços de 

decoração são: 

Empresas e agências de Recreação e Eventos: 

 

• Festas e Eventos corporativos 

Os serviços prestados são  programações recreativas para festas 

temáticas nas empresas (confraternização de fim de ano, festa junina, 

carnaval, páscoa, dia das crianças, halloween entre outras). Atualmente a 

recreação empresarial é muito valorizada, as empresas solicitam a presença de 

interações lúdicas em feiras, congressos, ações de marketing, entre outros. 

 

• Festa Infantil particular 

Consiste na recreação em festas de aniversário programada por recreadores 

contratados diretamente pelo cliente.A animação é normalmente realizada em 

torno de duas a quatro horas, com uma programação de atividades recreativas 

(jogos e brincadeiras), escultura com balões, maquiagem infantil, cabeleireiro 

maluco entre outras. 

 

• Clubes e Condomínios 

Programações recreativas, em datas comemorativas, aniversários, possuem 

estruturas de lazer na qual podem ser organizadas atividades lúdicas, jogos e 

brincadeiras, maquiagem artística e esculturas em balões. 

 

•Escolas Privadas e Públicas 

Serviços de recreação em festas temáticas, datas comemorativas, projetos de 

educação lúdica. 

 

A Safira Produções tem como público-alvo pessoas físicas, pais, mães e 

familiares de crianças de 01 a 12 anos, pertencentes a classe social média C e 

D que moram na região norte da cidade de São Paulo.Os consumidores são 

bem diversificados e estão concentrados nas proximidades do 

estabelecimento. 
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3  Análise da Concorrência 

 

3.1 Concorrentes Diretos 

 

Os concorrentes diretos estão localizados na zona norte da cidade de São 

Paulo, em um raio de 10 km do empreendimento, também poderia ser 

contratado pelo mesmo público-alvo do nosso empreendimento.  

Os buffet´s possuem espaço para a festa (salão), brinquedos, decoração, 

alimentos e bebidas, monitores, lembranças e convites e outros serviços 

conforme solicitado e escolhido pelo cliente. 

Os valores variam de acordo com o dia da festa (semana ou final de semana), 

com o horário (tarde ou noite), a quantidade de convidados, o tempo da festa 

(em média 4horas) e os itens escolhidos pelos clientes. 

 

       3.1.1Buffet Magia Total 

                       

Endereço: Rua Geolândia, 617 – Vila Sabrina 

Fone: (11) 2201-0946 

Site: http://www.buffetmagiatotal.com.br/ 

 

História 

O Buffet foi construído no ano de 2011, seu primeiro proprietário, morador do 

bairro de Vila Medeiros tinha a posse de uma grande área composta por casas, 

a idéia de construir o espaço partiu dele mesmo, foram derrubadas as casas 

que ali existiam e iniciado construção do Buffet, toda a obra foi planejada pelo 

proprietário, no ano de 2012 ele decidiu vendê-lo para os Senhores Emílio e 

Viviane que são os atuais proprietários do Buffet. 
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Infraestrutura 

Toda área de infraestrutura do Buffet é composta por 400 m², divididos em dois 

espaços, um para a recepção e refeições e outro para área de brinquedos. 

Possui ar-condicionado espalhados pelos ambientes, berçário, mini lanchonete, 

telão, cabine e equipamentos de Dj, estrutura de som e banheiros com acesso 

para portadores de necessidades especiais. 

 

Estrutura Organizacional 

O Buffet Magia total é composto por 20 funcionários, apenas o gerente é 

contratado sob regime CLT, o restante do corpo de funcionários são 

freelancers, que são escalados para trabalho de acordo com as necessidades 

de cada festa: 

 Monitores; 

 Garçons; 

 Recepcionistas; 

 Seguranças; 

 Cozinheiros; 

 Recreadores; 

 Coordenadores; 

 

Serviços e produtos 

 Games; 

 Brinquedos; 

 Cardápios variados; 

 Decoração de mesa; 

 Convites online; 

 Convites impressos; 

 Lembrancinhas; 

 Turma de Recreação; 

 Iluminação e som. 

 

Preço 
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Foi efetuada uma cotação para base de preço. Em uma festa de 50 pessoas, 

crianças de até 05 anos não pagam, compostos pelos serviços de: 

 

 Mesa decorada; 

 Monitores; 

 Segurança; 

 Convites impressos; 

 Convites Virtuais; 

 Esculturas de Balões; 

 Efeitos de Iluminação; 

 Lembrancinhas; 

 Parabéns personalizado; 

Cardápio: 

 18 tipos de salgados fritos e assados (à vontade); 

 Lanchonete – Hot Dog, Mini pizza, mini cheese burguer, crepe, churros, 

algodão-doce e pipoca. 

 10 tipos de doces  (à vontade); 

 Bolo com sorvete; 

 Bebidas – Refrigerante normal/diet primeira linha, sucos e água mineral 

sem gás; 

 Pratos Quentes 

 Penne ou Spaghetti com molho branco ou ao sugo e salada vede. 

 Bolo com sorvete a escolher. 

 

Preço Total: 3.600,00 

Para festas realizadas sexta, sábado, domingo e feriado. 
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3.1.2 Buffet Show Park 

 

Endereço: Av. Guilherme Cotching, 749 - Vila Maria- São Paulo/SP 

Fone: (11) 2631-2232 / 2631-1144 / 2337-9687 

Email: buffetshowpark@hotmail.com   

 

História 

O Buffet foi inaugurado no ano de 2012,antes o espaço era destinado a 

eventos de música Gospel, o local foi comprado e foram feitas algumas 

modificações no ambiente abrigando assim o Buffet Show Park. 

Infraestrutura 

Acomodação para 200 convidados e 130 pessoas sentadas além, de um salão 

social (ambiente exclusivo, sem brinquedos entre as mesas e cadeiras). 

Destaca-se também o bar para os adultos com seu grande balcão onde pode 

ser contratado o serviço de Barmen (opcional) e sua diversidade de Drinks e 

Coquetéis.  

O cardápio é farto, rico em opções de salgados, doces e pratos quentes. O 

Buffet conta com: 

 Espaço de 700 m² totalmente térreo; 

 Ar-condicionado; 

 Serviço de vallet opcional; 

 Berçário; 

 Banheiro com acesso para portadores de necessidades especiais. 
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Estrutura Organizacional 

O Buffet Show Park é composto pelos gerentes Ariane e Vladimir responsáveis 

pela divulgação e venda dos produtos e serviços, o restante do corpo de 

colaboradores são free lancers são escalados para trabalho de acordo com as 

necessidades de cada festa: 

 Monitores; 

 Garçons; 

 Recepcionistas; 

 Seguranças; 

 Coros; 

 Recreadores; 

 Cozinheiros; 

 Coordenadores. 

 

Produtos e Serviços 

O Buffet Show Park oferece Recreação para crianças e adultos inclusas no 

pacote e a apresentação de três personagens durante a festa. Sendo o ‘’ET’’, 

mascote do buffet, na Recepção da festa, e os dois personagens do palco 

Broadway Kids na hora do Parabéns, e: 

Convites (impresso e virtual); 

 Lembrancinhas; 

 Mesa Decorada com guirlanda de balões e arco de balões na entrada; 

 Equipe de monitores, recreadores, copa, garçons, recepcionista e 

Coordenador de festa; 

 Piquenique para as crianças; 

 Cabeleireiro e pintura artística para o camarim; 

  Cerveja: 48 garrafas de cortesia 

  Crianças até 06 anos não pagam; 

 Parabéns Especial com Máquina de Fumaça; 

 01 vagas coberta para os pais 
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Preço 

Orçamento para o Pacote “Show Coquetel” para 50 pessoas e crianças 

menores de 06 anos não pagantes: 

 Convites (impresso e virtual); 

 Lembrancinhas; 

 Mesa Decorada com guirlanda de balões e arco de balões na entrada; 

 Equipe de monitores, recreadores, copa, garçons, recepcionista e 

Coordenador de festa; 

  Piquenique para as crianças; 

 Cabeleireiro e pintura artística para o camarim; 

 Cerveja: 48 garrafas de cortesia 

 Crianças até 06 anos não pagam; 

 Parabéns Especial com Máquina de Fumaça; 

 01 vagas coberta para os pais 

 Cardápio: Entrada: (coquetel com álcool) 

 Mais de 20 tipos de Salgados fritos e assados (à vontade) 

 Lanchonete – Hot Dog, Mini pizza, mini cheese burguer, batatinha smile e 

pipoca para o pic-nic. 

 8 tipos de doces (à vontade) 

 Bolo (01 tipo de bolo) - diversos sabores a disposição 

 Bebidas – Refrigerante normal/diet primeira linha, sucos e água mineral 

sem gás. 

Finger Food: 04 tipos a escolher: 

 Tulipa de frango ao honey mostard (molho de mel e mostarda americano); 

 Stick de batata ao cheedar e crocante de bacon; 

 Canapé de polenta com linguiça calabresa defumada flambada na cachaça 

com cebola caramelizada; 

 Trouxinhas de panqueca com mousse de atum e chutney de maçã 

levemente picante; 

 Mini muffin de laranja com peito de peru, cream cheese e geleia de 

morango; 
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 Trouxinha de Mortadela com cream cheese . 

Menu Degustação: 02 tipos a escolher: 

 Risoto de tomate seco e rúcula; 

 Bobozinho de camarão ; 

 Escondidinho de carne seca; 

 Risoto de linguiça ao vinho tinto, manjericão e tomate.  

Mesa de Encerramento 

 Café expresso, licor e doces. 

 

Preço de R$6.000,00 reais 

Para festas realizadas sexta, sábado, domingo e feriado. 

 

 

3.1.3 Buffet Kidsversão 

 

 

Endereço: Av. Das Cerejeiras, 2471, Jardim Japão - São Paulo - SP 

Site: http://www.buffetkidsversao.com.br   

 

História 

O Buffet foi construído em março de 2013, inaugurado em agosto é a nova 

atração da região, antes era um espaço de salão utilizado para fins comerciais, 

o seu atual dono comprou o imóvel e fez adaptações para que fosse abrigado 

espaços para games, quadra e cozinha. 
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Infraestrutura  

Acomodação para 120 pessoas sendo e 70 pessoas sentadas e salão social 

sendo: 

 150 m² de área;  TV LCD; 

 Fraldário para mamãe e o bebê; 

  Recepção com caixa de presentes; 

 Telão e Projetor; 

 Estrutura digital de som e iluminação para discoteca; 

 Estacionamento para 2 carros; 

 Games e brinquedão; 

 Ar-condicionado. 

 

Estrutura Organizacional 

O Buffet Kidsversão é composto por uma gerente e vendedora e o restante do 

corpo de colaboradores são freelancers que são escalados para trabalho de 

acordo com as necessidades de cada festa: 

 Monitores; 

 Garçons; 

 Recepcionistas; 

 Seguranças; 

 Cozinheiros; 

 Recreadores; 

 Coordenadores. 

 

Serviços e produtos 

Os serviços e produtos oferecidos pelo Buffet Kidsversão são: 

 Convites impressos e virtual com mapa de localização; 

 Mesa decorada; 

 Piquenique para as crianças; 

 Parabéns animado 

 Monitores; 

 Recepcionista; 
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 Copeiras e garçonetes; 

 Recreação com maquiagem artística; 

 Discoteca; 

 Música Ambiente; 

 Camarim; 

 Lembrancinhas. 

 

Preço 

 Cotação para o pacote “Festa Pacífico” para 50 pessoas, crianças menores 

de 07 anos não pagantes: 

 Convites (impresso e virtual); 

 Lembrancinhas; 

 Decoração da Mesa do bolo; 

 Equipe de monitores, recreadores, copa, garçons, recepcionista e 

Coordenador de festa; 

 Piquenique para as crianças; 

 Cabeleireiro e pintura artística para o camarim; 

 Crianças até 07 anos não pagam; 

 Parabéns Especial; 

 02 vagas de estacionamento para os pais (não há serviço de vallet para os 

convidados) 

 Cardápio: 

Entrada: 

 Coquetel com álcool três sabores 

 Mini quiches e Canapés; 

 Isca de Frango; 

 Polentinha frita; 

 18 tipos de Salgados fritos e assados (à vontade); 

 Pic Nic - Hot Dog, Mini pizza, mini cheese burguer, batatinha smile,pão de 

queijo, crepe de chocolate e queijo; 

 11 tipos de doces (à vontade); 

 Bolo (01 tipo de bolo) - diversos sabores a disposição; 
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 Bebidas - Refrigerante normal/diet primeira linha, sucos e água mineral sem 

gás. 

Prato Quente; 

 Massa recheada: rondelli misto ou rondelli 4 queijos com molho branco e ao 

sugo; 

 Strogonoff de Carne ou frango, arroz, batata palha e salada mista; 

 Cubinhos de peito de frango grelhado com creme de milho, arroz e salada 

mista; 

 Capeletti de carne e frango com molho branco e sugo e salada mista. 

 Mesa de Encerramento 

 Café expresso; 

  Licor; 

 Mini churros; 

 Mini bomba; 

 Tortinha de morango e limão. 

Preço de R$4.830,00 

Para festas realizadas sexta, sábado, domingo e feriado. 

 

3.1.4 Quadro Comparativo 

EMPRESAS 
CONCORRENTES 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Buffet Show Park 
Possui uma ótima localização e 
descontos bastante acessíveis 
para clientes antigos. 

Preço dos serviços 
elevado. 

Buffet Magia Total 

Faz parte de uma rede de 
franquias já estabelecida, a 
capacidade de promoção é maior. 
Atendimento diversificado e de 
qualidade. 

Utilização de produtos 
de baixa qualidade na 
prestação dos serviços. 

Buffet Kidsversão 
Já conquistou uma significativa 
parcela do mercado. 

Apresentação do 
estabelecimento é ruim, 
falta organização nos 
atendimentos. 
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3.2 Concorrentes Indiretos 

Os concorrentes indiretos estão localizados no bairro de Vila Sabrina, na zona 

norte da cidade São Paulo, esses concorrentes são lojas de artigos de festa 

que oferecem serviços de decoração de mesa e locação da mesma, em alguns 

casos espaço para festa (salão), locação de brinquedos, lembrancinhas, 

convites, impressão de banners e outros serviços referentes a decoração e 

artigos de festa conforme solicitado e escolhido pelo cliente. Os valores variam 

de acordo com o produto e locação dos itens escolhidos pelo cliente. 

 

3.2.1 Espaço Degradée Eventos 

Av. João Simão de Castro - Vila Sabrina - São Paulo-SP 

Site: www.espacodegradeeventos.com 

 

História 

A proprietária Gissele decidiu abrir uma loja para locação de mesas temáticas 

para festas infantis no ano de 2011 no bairro de Vila Sabrina com o auxílio de 

seu marido. Posteriormente ela expandiu seus serviços e produtos para o 

público de festas em gerais acrescentando os serviços de decoração, espaço 

para eventos, convites e lembrancinhas. 

Estrutura 

 1 loja de 30 m²; 

 Mesas decorativas; 

 Gôndolas com produtos para serem vendidos. Ex: lembrancinhas 

 

Estrutura Organizacional 

Composta pela proprietária Gissele que desempenham todas as tarefas 

administrativas e operacionais. 

 

Produtos e Serviços 

 Locação de salão de festas; 

 Brinquedos; 

 Decoração de Mesa; 
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 Preço 

Kit Festa 

 Decoração de Mesa Temática; 

R$300,00 

 

3.2.2 Só Arte Comunicação e Arte 

Endereço: Av Jardim Japão, 129 – Vila Sabrina – São Paulo-SP 

 

História 

Loja inaugurada no ano de 2012 pelo casal que administra a loja, executando 

serviços de locação e criação de lembrancinhas inicialmente, depois 

expandindo para serviços de impressão e confecção de brindes, adesivos e 

lembrancinhas. 

 

Infraestrutura e equipamentos 

 1 Loja. 

 

Infraestrutura Organizacional 

A infraestrutura organizacional da loja é feita pela proprietária que desempenha 

as funções de venda, atendimento e solicitação de serviços. 

 Produtos e serviços 

 Banners; 

 Lembrancinhas para aniversários, casamentos e comemorações diversas: 

cd, dvd, cubo, caneca, bloco de anotações, porta-lápis, ímãs de geladeira, 

relógio de parede, totem, camisetas, chaveiros, base para mouse pad, 

agendas, folhinhas e calendários, canetas; 

 Aluguel de arranjos para mesa de festa. 

 

Preço 

Kit Festa Standard 

 Aluguel de mesa de festa R$160,00; 

 Banner 1,0x1,50 R$130,00; 

 50 Chaveirinhos R$55,00 
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Preço total: R$345,00 

 

3.3.3 Espaço Festa e Alegria 

Endereço: Av Jardim Japão, 199- Jardim Brasil, São Paulo- SP 

Site: www.espacofestaealegria.com.br 

 

História 

A empresa foi instalada no bairro do Jardim Brasil no ano de 2011 e foi vendida 

em 2012, hoje ela é administrada pelo 2º dono, é uma empresa familiar onde 

trabalham juntos marido e esposa. 

 

Infraestrutura 

 1 Loja; 

 1 veículo. 

 

Infraestrutura Organizacional 

A loja Espaço Festa e Alegria é administrada pela proprietária Cecília e seu 

marido que executam os serviços administrativos e operacionais de seus 

serviços e produtos. 

 

Serviços e produtos 

 Decorações; 

  Locações de brinquedos; 

 Artigos de Festa. 

 

 Preço 

Kit Festa para 50 pessoas contendo: 

 500 salgados 

 200 doces 

  4 kg de bolo 

  Decoração Temática 

Total: R$650,00 
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4 Análise da demanda 

4.1. Demanda de mercado 

Segundo a ABRE², 2012 Associação Brasileira de Recreadores Atualmente, 

uma das áreas de atuação que está em plena expansão comercial e ascensão 

profissional é o ramo de festas infantis, aumentando, assim, a possibilidade de 

trabalho dos recreadores e  decoração de festas.  

Aniversário em buffets e casa de festas tornou-se um evento que exige grande 

produção, com planejamento, organização e avaliação, desde o convite 

antecipado à escolha dos jogos temáticos recreativos.  

Durante os últimos vinte anos, as festas de comemoração tornaram-se grande 

opções de entretenimento e diversão, ganharam muita sofisticação e, por isso, 

o mercado consumidor começou a contratar empresas especializadas em 

organizar, decorar e animar as festas. 

Existem diversos tipos de motivos para decoração de festas, variando de 

acordo com a faixa etária do aniversariante, do tema da festa e do local em que 

são realizadas. As decorações vêm se aprimorando, cada vez mais, com 

relação à beleza e à criatividade, sendo um dos itens mais valorizados pelos 

convidados e que mais chamam a atenção em uma festa infantil. 

 

4.2 Perfil da demanda real 

O público-alvo do empreendimento Safira Produções são pessoas que 

possuem interesse em contratar serviço de Recreação e/ou Decoração de 

Festas em domicílios, condomínios residenciais, espaço de festas, clubes de 

campo e áreas de lazer. 

O estudo da demanda do empreendimento Safira Produções foi realizado 

através de dados coletados em pesquisa realizada na região norte  da  cidade 

de São Paulo, entre os meses de agosto de 2013 e outubro de 2013. 

 

 

² ABRE- Associação Brasileira de Recreadores. Disponível em: 

http://www.abrerecreadores.com/portal/index.php/pacoca/20-festas-infantis-o-

mercado-em-expansao-para-o-recreador 



23 

 

4.3 Técnica de Coleta de dados 

Para o estudo de nossa efetiva demanda, a técnica de coleta de dados foi 

realizada através da elaboração de um questionário, composto por 13 questões 

quantitativas. 

Para a coleta de dados foram aplicados 100 questionários para potenciais 

clientes da cidade de São Paulo, foram questionados idade, sexo, 

escolaridade, renda, forma de pagamento, escolha do serviço, local, motivação 

das festas e frequência de utilização.  

Através da aplicação de pesquisa quantitativa em festas infantis, clientes de 

lojas do ramo de decoração; citadas como concorrentes indiretos neste 

trabalho e pais de alunos das escolas infantis “E.E Profª Dirce Pastore” no 

bairro de Edu Chaves e Colégio Sonho Mágico no bairro de Vila Medeiros., que 

poderiam se tornar futuros clientes da empresa, por ser da mesma região. 

Gráfico 01- Sexo 

 

 

A pesquisa quantitativa mostra que 86% dos entrevistados  eram do sexo 

feminino e 14% do sexo masculino. 
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Gráfico 02- Região da cidade de São Paulo em que reside 

 

A pesquisa efetuada junto ao público potencial da cidade de São Paulo 

demonstra que 43% são residentes na região norte, ou seja nesta região 

encontra-se os potenciais consumidores dos produtos e/ou serviços oferecidos 

pelo empreendimento. 

Gráfico 03- Escolaridade 

 

Percebe-se que 47% possuem ensino superior, 33% ensino médio, 18% ensino 

fundamental e apenas 2% não possuem escolaridade. 
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Gráfico 04- Renda Mensal 

 

Dentre os entrevistados, 57% obteve a renda familiar entre R$1.085 a R$1.734 

reais.  

 

Gráfico 05- Frequência de realização das festas 

 

Total de 91% das pessoas realizam festas, das quais compõem festas 

realizadas em casas, buffets, condomínios, contratando o serviço de decoração 

e/ou recreação  com freqüência de 1 vez ao ano. 
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Gráfico 05- Local de realização das festas 

 

Entre os entrevistados, 30% realizam as festas em condomínio e 30% em 

locais onde exista áreas de lazer. 

Gráfico 07- Meio de comunicação utilizado para contratar os serviços 

 

O resultado obtido foi de: 48% das pessoas fazem uso dos meios da internet 

como: site do empreendimento, sites especializados em festas, blogs, página 

do facebook, twitter, etc , e 38% das pessoas utilizam-se de indicações de 

pessoas  que usufruíram dos nossos produtos e/ou serviços, ou ouviram falar 

do empreendimento e passam adiante o nome e o contatos das empresas, 
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possibilitando a contratação dos  serviços e/ou produtos de decoração e 

recreação de festas. 

4.5 Conclusões das pesquisas 

Através das análises das pesquisas aplicadas, foi possível traçar o perfil de 

demanda, o resultado obtido demonstrou que o público-alvo são pessoas 

físicas, pais, mães e familiares de crianças de 01 a 12 anos, interessados em 

contratar os serviços de decoração de festas e /ou recreação,  

A demanda é composta por pessoas que  são pertencentes a classe social 

média C e D, e  residam na região norte da cidade de São Paulo. 

Em sua maioria buscam os serviços através da internet e de indicações de 

pessoas que já ouviram falar ou usufruíram os nos nossos serviços e produtos. 

 

5 Análise SWOT 

 

 

 

Pontos Fortes Oportunidades 

 Personalização de produtos; 

 Qualidade dos serviços; 

 Profissionais qualificados e com 

experiência na área de recreação e 

decoração; 

 Comprometimento com o cliente; 

 Loja de atendimento própria; 

 Preço acessível. 

 

 Maior procura por serviços 

terceirizados de recreação na área de 

buffet infantil, segundo dados do 

SEBRAE,2012; 

 Preço acessível a todos os púbicos. 

Pontos Fracos Ameaças 

  Funcionários terceirizados; 

 Empresa nova no mercado; 

 Não possuir recursos necessários 

para novos investimentos no negócio. 

 Concorrentes consolidados na área 

de atuação; 

 Preços entre concorrentes; 

 



28 

 

6  Foco estratégico 

 

6.1 Público-alvo 

Pessoas físicas, pais e/ou mães, residentes na cidade de São Paulo que 

possuem filhos entre 01 a 12 anos e desejam contratar serviços e/ou produtos 

de recreação e decoração de festas. 

 

6.2 Visão 

Ser referência de qualidade dos serviços  no mercado de festas e recreação. 

 

6.3 Valores 

 Pontualidade - Os funcionários devem ser pontuais em seus horários; 

 Pró-atividade - Visualizar as necessidades do momento e agir; 

 Organização – Deixar sempre em ordem os materiais utilizados; 

 Motivação – Estar sempre em  harmonia para que as tarefas sejam 

feitas sempre com muita alegria e diversão; 

 Responsabilidade - Sempre agir de forma responsável; 

 Trabalho em equipe - Ser solidário ajudando colegas de trabalho 

sempre que for preciso; 

 Ética - Ser ético acima de tudo, sem tentar ganhar o cliente por meio 

de atitudes desagradáveis e desnecessárias. 

 

6.4 Objetivos 

Tornar-se uma empresa líder no mercado de festas e recreação na zona norte 

de São Paulo. 

 

6.5 Metas 

Recuperar o capital investido em até 14  meses. 

 

6.6 Estratégias 

As estratégias são os meios utilizados para que se alcancem os objetivos 

previstos da empresa e assim alcançando um número maior de clientes. As 

estratégias são: 
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Personalização dos nossos serviços e produtos 

Tornar produtos e serviços cada vez mais adequados com o perfil do cliente, ou 

seja elaborar produtos e serviços de acordo com a exigência e pedido do 

cliente, suprindo necessidades individuais. 

 

Inovação no atendimento 

 Agendamento de horários de atendimento e visita na loja. 

  Comunicação pessoal: promover um bom atendimento do cliente, através 

da educação, cordialidade e o respeito ao cliente, mesmo que a venda não 

seja concluída o cliente é bem atendido e informado sobre nossos produtos 

e serviços oferecidos desde a entrada até a saída da loja. 

  Caixa de sugestões e reclamações: colocada em local visível, para que o 

cliente manifeste sua opinião ou crítica a respeito do produto, serviço e 

atendimento. 

 Correspondência personalizada: oportuna em datas comemorativas ou no 

lançamento de uma linha de produtos. 

 

Preços acessíveis 

 Facilidade de pagamento para: 

 Descontos para pagamentos à vista, 

 Parcelamento da compra em cheque. 

 Boleto bancário. 

 

Fidelização do cliente 

Através de um banco de dados que contenha: 

 Nome, endereço, e telefone, um histórico de compras, com o perfil do 

cliente; 

 Oferecer aos nossos clientes benefícios como ofertas, descontos ou 

brindes; 

  Canais de dúvidas através do e-mail safiraproducoes@outlook.com. 
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  Chat através da nossa página no facebook, onde estará disponível um chat 

online para esclarecimento de duvidas e pedidos de orçamentos, com a 

condição de resposta de até 1 dia útil. 

 

7.0 Estrutura jurídica 

Para a abertura de uma empresa de serviços de decoração e recreação de 

festas e eventos, serão necessários alguns trâmites legais para regularização 

da empresa e são as etapas de Abertura de Micro Empresa. 

Segundo a Receita da Fazenda e o SEBRAE considera-se ME microempresa, 

para efeito do simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). O 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) é um regime tributário 

diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas 

consideradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

nos termos definidos na Lei n o 9.317, de 1996, e alterações posteriores, 

estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da 

Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma simplificada e 

unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais 

favorecidos e progressivos, incidentes. 

 

7.1 Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de Sociedade 

Simples. 

 Busca do nome da empresa; 

 Registro do Contrato. 

 

7.2 Conselho Regional da Categoria Profissional, no caso de Sociedade 

Simples 

Averbação do Contrato Social antes do Registro em Cartório. 

 

7.3 Junta Comercial  (No caso de Sociedade Empresária/No caso de 

Empresário) 

 Busca do nome da empresa; 
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 Registro do Contrato Social; 

 Estatuto Social e Ata de Constituição. 

 

7.4 Secretaria da Receita Federal 

Registro no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). 

 

7.5 Prefeitura: Central de Atendimento ao Cidadão  (Depto.  De Rendas 

Mobiliárias) 

Inscrição Municipal. 

 

7.6 Prefeitura: Central de Atendimento ao Cidadão  (Secretaria de Ind., 

Com. e Abast.) 

Licença de Funcionamento. 

 

7.7 Sindicato 

 Enquadramento da Categoria 

 

7.8 INSS 

 Cadastro Empresa/Sócios. 

 

8 Estrutura Organizacional 

 

8.1 Organograma 
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8.2 Descrição dos setores e departamentos 

 Proprietário 1- Diretor Administrativo: 

Responsável pela parte burocrática da empresa, funções  administrativas e 

financeiras, marketing e recursos humanos.  

Parte operacional da decoração e recreação da festa, elaboração de 

lembrancinhas, convites,brincadeiras e jogos. 

 Proprietário 2- Diretor de Projetos: 

Responsável pela parte de vendas e recebimentos, estrutura operacional e 

logística do empreendimento, coordenação, criação dos produtos e produção 

de festas.  

Parte operacional de decoração e recreação das esculturas de balões, 

cabeleireiro fashion e pintura artística. 

 Freelancers 1e 2: 

Responsável pela organização de materiais em estoque, montagem e 

desmontagem de materiais utilizados nas festas,confecção de arcos, esculturas 

e cachepôs  de balões. 

8.3 Organização e características dos recursos humanos 

Todo o corpo de colaboradores da Safira Produções é composto por 

recreadores freelancers, profissionais com qualificação em turismo e 

recreação, que são escalados para as festas e eventos dependendo da 

demanda e solicitação do cliente. Caso algum freelancers  não esteja 

disponível, há uma empresa fornecedora de profissionais de recreação que 

dispõe da contratação dos mesmos nas eventuais necessidades. 

Tipo de Trabalho 
Número 
de 
Pessoas 

Qualificações Desejáveis 
Quem 
Executa 

Decoração com 
balões 

02 
Habilidade em montar arcos de 
balões e fazer cachepôs 

Freelancers 

Recreação de 
Festa 

01 
Habilidades de pintura facial e  
esculturas em balões 

Proprietário 

Lembrancinhas e 
Convites 

01 
Conhecimentos de informática e 
artesanato 

Proprietário 
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8.4 Infraestrutura  

 Loja própria de 50 m² com 

 Vaga para 1 carro em frente. 

 Veículo próprio: Towner  

 

Marca: EFFA 

Modelo: Start Picape CD 1.0 8V 5p 

Ano Modelo: 2012 Gasolina 

Preço médio: R$ 27.679,00 

 

8.5 Equipamentos 

 Computador (Notebook Samsung); 

 Rede wi-fi; 

 Mesa de escritório; 

 Armário; 

 3 Cadeiras; 

 Impressora Multifuncional; 

 Aparelho de telefone sem fio; 

 Cano PVC (Para arco decorativo); 

 Inflador de 2 bicos; 

 Materiais de Escritório. 

 

8.6 Serviços e produtos 

A Safira Produções dará assistência no que se refere à recreação e decoração 

de festas de veículos de pequeno e médio porte. Ressarcindo os clientes em 

qualquer perda que ocorra, ou refazendo o serviço que não tenha sido feito 

dentro dos padrões estabelecidos ou da satisfação esperada. 

8.6.1 Recreação de Festas 

Na sociedade brasileira contemporânea, observa-se a existência de inúmeros 

gêneros de festividades. As principais atividades são os jogos, brincadeiras 

dinâmicas, pintura artística, escultura com balões além do cabeleireiro maluco, 

tatuagens, entre outros. 
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8.6.2 Pintura Facial (Maquiagem artística) 

É a pintura realizada com tintas para pintura facial e maquiagem artística para a 

elaboração de pinturas figurativas e temáticas. 

 

8.6.3 Cabeleireiro Maluco (Cabeleireiro Fashion) 

 Consiste em criar penteados infantil com auxílio de acessórios: 

 Spray para cabelo colorido; 

  Fitas coloridas; 

  Tic- tac de fitas coloridas; 

 Elásticos; 

  Presilhas. 

 

8.6.4 Esculturas com balões: 

Esculturas de balões é a arte de fazer figuras com bolas de soprar (balões e 

bexigas),como animais, objetos, plantas, etc. Essa técnica de produzir 

decoração com balões e encantar a todos com as mais belas decorações para 

festas, eventos entre outros espaços. Trata-se de uma arte muito utilizadas nos 

mais diversos tipos de eventos e festas infantis. 

 

8.6.5 Oficinas 

A prática na oficina de Recreação se concretiza por meio de jogos e 

brincadeiras infantis, um espaço para exploração de diferentes conteúdos e 

ideias referentes à aprendizagem da linguagem matemática, à ampliação e 

reeducação psicomotora e à socialização, de maneira lúdica e significativa 

elaborados por meio de: 

 Massinha; 

 Argila; 

 Dobraduras; 

 Pinturas; 

 Recortes. 
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8.6.6 Brincadeiras recreativas 

São brincadeiras e jogos que sintetizam o lúdico utilizados durante a recreação, 

que tem como objetivo recepcionar, integrar e entreter as crianças durante as 

festas e eventos. Como exemplo cito abaixo algumas das atividades 

realizadas: 

 Corrida de Saco; atividade realizada em lugares abertos para a brincadeira 

necessita-se de pelo menos 2 jogadores e um saco para cada um deles. Os 

sacos podem ser de plástico ou de tecido. Em um local com bastante 

espaço, uma linha de partida e outra de chegada são traçadas no chão, 

separadas por, mais ou menos, 10 metros de distância. As crianças entram 

nos sacos e permanecem enfileiradas lado a lado na linha de partida. Elas 

deverão segurar os sacos com as mãos, na altura da cintura. Ao sinal de 

partida, elas terão que sair pulando o mais depressa que puderem. Vence 

quem alcançar primeiro a linha de chegada. 

 

 Dança das Cadeiras; A Dança das Cadeiras é uma brincadeira feita em 

grupo. Para brincar, deve haver sempre uma cadeira a menos que o 

número de participantes. A ideia é que todos andem ou dancem em volta 

das cadeiras ao som de uma música animada. Quando a música parar, todo 

mundo precisa sentar bem depressa. Quem ficar sem cadeira é eliminado. 

O último que sobrar é o vencedor. 

 

 Queimada; É o jogo que consiste na divisão de duas equipes, cada grupo 

fica em um lado do campo. Para decidir quem vai começar, é necessário 

escolher um representante de cada equipe e fazer um desafio. O vencedor 

do desafio começa com a bola, o objetivo é “queimar” todos os adversários. 

Se a bola tocar em alguém, a pessoa perde e deve ir para o fundo do 

campo oposto, recomeçando o jogo. Se alguém do outro grupo segurar sem 

deixar cair, a bola passa a ser do grupo e eles podem jogar no grupo 

adversário. Vence quem conseguir colocar todos os integrantes da equipe 

adversária em seu campo. 

 Esconde-Esconde; Para este jogo é preciso pelo menos 3 participantes. 

Na versão clássica, um deles é escolhido para ser o “perseguidor”. Ele 



36 

 

deverá fechar os olhos, de frente para uma parede ou muro, e contar até 

100. Enquanto isso, os outros jogadores saem correndo e se escondem 

numa área já predeterminada. Quando terminar de contar, o “perseguidor” 

deverá ir atrás dos jogadores escondidos. Quem for visto e tocado por ele 

está fora do jogo. 

 

 Gincanas; Consiste na atividade de competição recreativa que tem o 

objetivo de pôr à prova as habilidades físicas ou mentais dos membros de 

duas ou mais equipes. 

 

 Caça ao tesouro; É uma atividade elaborada através de pistas para que as 

equipes possam encontrar um “tesouro”. A equipe que alcançar o objetivo 

em menos tempo é a vencedora. 

 

8.7 Decorações de Festas 

 

8.7.1 Decoração Temática; 

 Decoração com tema de personagens de desenho: 

 Barbie; 

 Bem 10; 

 Super Heróis; 

 Disney; 

 Entre outros. 

 

8.7.2 Decoração com Balões 

 

Arcos 

 Arcos de entrada Simples; 

 Arco com Aplique; 

 Arco Flor; 

 Arco Palhaço; 

 Arco Orelha Minnie 
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 Arco Coração; 

 Arco Maçã. 

 

 Centro de Mesa 

 Centro de Mesa Simples; 

 Cachepô com balões; 

 

Árvores e Jardins 

 Cacto; 

 Arranjo Flor; 

 Coqueiro; 

 Jardim da Entrada o metro; 

 Árvore Redonda; 

 Centopéia. 

 

Colunas 

 Coluna Simples por metro; 

 Coluna Elegante; 

 Letras. 

 

 Bonecos 

 Boneco Palhaço; 

 Esculturas de Personagens. 

 

Mural, Painel PDS e Túnel 

 Painel PDS Simples 3 x 2,10; 

 Castelo das Princesas; 

 Cone e Semáforo de Trânsito; 

 Pirulito e Bengala; 

 Âncora. 
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8.7.3 Convites: 

Personalizados com fotos e temas de acordo com as exigências do cliente: 

 Aniversário; 

 Eventos; 

 Batizado; 

 Chá de Bebe; 

 Datas comemorativas. 

 

8.7.4 Lembrancinhas 

 Chaveiros; 

 Mamadeirinha; 

 Bolinhas de Sabão; 

 Latinhas personalizadas. 

 

8.8 Fornecedores 

 

Principais 
Fornecedores 

Produtos 
Fornecido 

Pontos Fortes Pontos Fracos Contato 

Barão das 
Festas 

Bexigas, 
Tintas Faciais, 

telas e 
acessórios 

Oferecem 
grande 

variedade de 
produtos 

Alguns produtos 
com baixa saída 

de estoque, é 
preciso fazer 
encomenda 

11 3326-1858 

www.baraodas
festas.com.br 

Matsumoto 

Bexigas  , 
Tintas Faciais, 

telas e 
acessórios 

Preços 
acessíveis e 
parcelamento 
de compras 

acima de R$120 

Alguns produtos 
com baixa saída 

de estoque, é 
preciso fazer 
encomenda 

11 3322-0166 

www.lojasmats
umoto.com.br 

Funchal 

Bexigas  , 
Tintas Faciais 
e material de 

escritório 

Produtos de 
diversas 
marcas, 

próximo ao local 
da empresa 

Pagamento 
somente à vista 

11 2242-5308 

www.funchalpa
peis.com.br 
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8.9 Preço 

Preços dos Serviços 

Decoração com Balões Preço 

Arcos 

 Arcos de entrada 

Simples 

 Arco com Aplique  

 Arco Flor  

 Arco Palhaço  

 Arco Orelha Minnie 

 Arco Coração 

 Arco Maçã 

 

 

R$ 140,00 

R$ 160,00 

R$ 190,00 

R$ 350,00 

R$ 380,00 

R$ 230,00 

R$ 260,00 

 

Centro de Mesa 

 Centro de Mesa Simples 

 Cachepô com balões  

 

R$ 10,00 

R$ 7,00 

Árvores e Jardins 

 Cacto 

 Arranjo Flor  

 Coqueiro 

 Jardim da Entrada o metro 

 Árvore Redonda 

 Centopéia  

 

R$ 210,00 

R$ 90,00 

R$ 260,00 

R$ 40,00 

R$ 270,00 

R$ 110,00 

Colunas 

 Coluna Simples por metro 

 Coluna Elegante  

 Letras 

 

R$ 20,00 

R$120,00 

R$ 60,00 
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Preços dos Serviços 

Bonecos 

 Boneco Palhaço 

 Esculturas de Personagens 

 

 

R$ 220,00 

R$ 12,00 

Mural, Painel PDS e Túnel 

 Painel PDS Simples 3 

x 2,10 

 Castelo das Princesas 

 Cone e Semáforo de 

Trânsito  

 Pirulito e Bengala 

 Âncora 

 

R$ 550,00 

R$ 750,00 

R$ 120,00 

R$ 100,00 

R$ 190,00 

Convites 

Personalizados com fotos e temas de acordo com as exigências 

do cliente: 

 Aniversário; 

 Eventos; 

 Batizado; 

 Chá de Bebe; 

 Datas comemorativa.  

 

Tamanho e 

Preço por 

unidade 

 

 

10 x 7 cm R$ 

1,40 

14 x 10 cm R$ 

2,20 

19 x 14 cm R$ 

3,30 
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Preços dos Serviços 

Pacote Fantasy 

Serviço de recreação 

Festas com duração de 3 horas 

 

Material incluso: 

 

 Maquiagem Artística: 

 Pintura Facial ;  

 Pintura Corporal; 

 Esculturas com 

balões. 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 160,00 

Pacote Holiday 

Serviço de recreação 

Festas com duração de 3 horas 

 

Material incluso: 

 

 Maquiagem artístca: 

 Pintura Facial; 

 Pintura Corporal; 

 Esculturas com balões; 

 Cabeleireiro Fashion; 

 Tatuagens. 

 

 

R$250,00 
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Preços dos Serviços 

Pacote Sunshine 

Serviço de recreação 

Festas com duração de 3 horas 

 

Material incluso: 

 

 Pintura Facial; 

 Pintura Corporal; 

 Esculturas com balões; 

 Tatuagens; 

 Cabeleireiro Fashion; 

 Jogos; 

 Brincadeiras. 

 

 

 

 

R$300,00 

 

9.0 Estudo de localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maplink 
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O estudo de localização do empreendimento, leva em consideração certos 

determinantes de localização: 

 Localização de fácil acesso em bairro de alto fluxo de pessoas e veículos; 

 Boa visibilidade do local comercial. 

 

A Safira Produções está localizado na Rua Itamonte, 1460 no bairro de Vila 

Sabrina, a 2 km da Rodovia Fernão Dias. Sua Localização está apenas 7 

minutos da Rodovia Presidente Dutra, o que permite uma ligação entre a zona 

norte de São Paulo e a cidade de Guarulhos. Possui fácil acesso ao Aeroporto 

internacional de Guarulhos - Cumbica, cerca de 20 minutos à 19 km de 

distância. 

 A localização do empreendimento também permite fácil acesso à estação da 

linha azul do Metrô Tucuruvi, apenas 5 km de distância e, além disso, acesso 

às várias linhas de ônibus dentre elas o destino final das Linhas: 1720 

Tucuruvi- Vila Sabrina, 174M Museu do Ipiranga-Jardim Brasil e 1732 Santa 

Cecília- Vila Sabrina a apenas 150 m do estabelecimento. 

A região de localização conta com um comércio variado entre mercados, lojas 

de roupas, lojas de artigos de festas, locações de brinquedos, restaurantes, 

padarias, agências de turismo, Buffet infantil, Salão de festas para locação, 

lojas de produtos e serviços em geral. 

 

10 Promoção e distribuição 

 

Segundo o SEBRAE a promoção pode ser definida como um conjunto de 

métodos e recursos que visam aumentar o volume de vendas de um produto 

ou serviço durante um período de tempo determinado, independente do ramo 

de atividade, porte ou localização geográfica de um empreendimento.  

A promoção é uma ferramenta de marketing que deve ser usada dentro da 

visão estratégica da empresa. Ou seja, ela está inserida dentro dos objetivos 

maiores da política de comercialização e, portanto, não pode ser usada de 

forma isolada. Segundo a Associação Americana de Propaganda: “Propaganda 

é a mensagem divulgada em veículos de grande penetração (TV, rádio, 
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revistas, jornais, etc) e patrocinada (isto é, paga) por um anunciante que tem 

por objetivo criar, reforçar imagens ou preferências na mente do consumidor, 

predispondo-o favoravelmente em relação ao produto, serviço ou empresa 

patrocinadora”. A função da propaganda é criar, mudar ou reforçar atitudes 

mentais que vão influir no comportamento das pessoas. 

 

Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 362) o mix promocional é a  

“combinação de métodos promocionais para um mercado-alvo”; ou seja 

compreende medidas que serão tomadas para que uma mensagem chegue ao 

consumidor de forma eficaz em tempo e em propósito. 

 

A publicidade e propaganda através da Internet e o varejo digital 

transformaram-se ao longo dos anos em uma maneira efetiva e barata, por isso 

a empresa Safira Produções investe neste tipo de propaganda a fim de divulgar 

seus produtos e serviços e fidelizar um número maior de clientes.  

As formas de divulgação são: 

 Site da empresa; 

 Sites de festas e ventos; 

 Página do facebook; 

 Twitter; 

 E-mails marketing. 

 Anúncios impressos como: 

 Jornais; anúncio em jornais regionais gratuitos. Ex: Gazeta da Zona Norte, 

jornal da igreja do bairro; 

 Revistas especializadas em festa, adereços e suprimentos para festas. Ex 

Revista Surpreenda-se, Guia de Buffets Infantis. 

  Revistas com distribuição gratuita regional. Ex: Revista ZN. 

 Banners 

 Catálogo dos produtos e serviços oferecidos. 

 Folhetos contendo informações de contato e endereço da loja 
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10.1 Sites da Empresa 

O plano de promoção da empresa será feito através do próprio site 

(www.safiraproducoes.com), que tem a importante função de divulgar os 

produtos e serviços prestados. Portanto, a imagem institucional do negócio 

estará presente no mundo virtual.  

No site é possível encontrar a história da empresa, os nossos objetivos e os 

serviços prestados; catálogo virtual dos nossos produtos e serviços, fotos e 

informações, a equipe profissional que compõe o corpo de colaboradores, 

mapa de localização e endereço e o canal de comunicação com retorno 

através do contato realizado através de e-mail. 

 

Home 

 É o início da página e abertura que contém uma síntese do que se trata o site, 

resumo dos serviços oferecidos, logotipo e imagens. 
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Festas & Eventos 

Nesta página existe um breve descritivo dos produtos e serviços: Decorações 

com Balões, Convites e Lembrancinhas. 

Recreação 

Nessa página são descritos todos os produtos e serviços utilizados na atividade 

recreativa. 
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Decoração com Balões 

Página contendo detalhamento dos produtos e serviços utilizados na 

decoração com balões. 

Galeria 

É a página que contém todas as fotos das festas realizadas. 
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A empresa 

Página onde é descrito um breve história da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato 

É a página onde encontra-se nossos telefones e e-mails para contato e 

direcionamento de envio direto de e-mail através do site. 
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Mapa 

Página de descrição do endereço da empresa e mapa de localização. 

10.2 Redes Sociais 

Facebook 

A divulgação também é realizada por meio de mídias sociais, através da página 

do facebook/safiraproducoes que tem como objetivo construir uma relação 

mais próxima com o nosso público e os nossos clientes. A página contém 

dados da empresa como: localização, endereço, ano de criação, funcionários e 

proprietários, fotos e informações dos produtos e serviços, preços e 

promoções. As fotos tiradas nos eventos são disponibilizadas semanalmente 

na página para que todos os clientes possam visualizar os trabalhos realizados. 
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10.3 Mala Direta 

Para a divulgação dos produtos e serviços do nosso empreendimento faremos 

uso do recurso de Mala Direta postal e eletrônica, que são formas de 

correspondência de Marketing composta de informativos de publicidade 

informativa. 

 Mala Direta Postal 

Este tipo de Mala Direta utiliza como instrumento: impressos, folhetos, cartas, 

folders ou pequenos brindes, que são enviadas por correio até o cliente, 

visando a divulgação de produtos e serviços, ou para fins informativos da 

empresa. 

 

 Mala Direta Eletrônica 

Este tipo de Mala Direta utiliza como instrumento de divulgação o correio 

eletrônico, endereço de e-mail, servidores e ferramentas de E-mail Marketing. 

Ela é composta por informativos de publicidade informativa em formato digital, 

que são enviadas pelo no empreendimento até os nossos clientes 

predominantemente via e-mail. Compõe-se neste modo também folhetins 

informativos e newsletters, que são excelentes estratégias de marketing para 

fidelizar nossos clientes e distribuidores, através da atualização constante de 

notícias, informações e promoções dos nossos produtos e serviços. 

 

10.4 Cartões de visita 

É o cartão utilizado como meio de negócios e marketing da Safira Produções, 

contendo o nosso logotipo, nome, endereço, telefone, site, e-mail, produtos e 

serviços, bastante utilizados em reuniões e festas. 
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10.5 Panfletos 

É um material gráfico de tamanho A5 ou A6, com papel colorido ou sulfite, 

contendo textos e imagens, é um meio de propaganda barato que tem o 

objetivo de divulgar nosso logotipo, endereço, telefone, nossos produtos e 

serviços e as promoções existentes no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Indicações (Boca- Boca) 

Através de indicações ou testemunhos de pessoas que usufruíram dos 

produtos e/ou serviços que oferecemos algum comentário informal repassado 

de pessoa para pessoa, opinião de alguém que ouviu falar sobre a empresa. A 

indicação (boca-boca) contribui para atrair novos clientes e promover nossos 

produtos e serviços. 
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10.7 Banners 

Banners são materiais impressos em pequenos ou grandes formatos, em lonas 

ou tecidos, utilizados como materiais promocionais em nossa loja de 

atendimento, festas e eventos, como forma de promover nosso logotipo e 

divulgação de produtos e serviços. 

 

10.8 Sites de venda de serviços 

Anúncio no portal BomEvento, site especializado em festas e eventos que 

possibilita o  anúncio gratuito em até 60 dias, possibilitando a divulgação dos 

produtos e serviços da empresa através de textos e imagens, receber pedidos 

de orçamentos e contatos, ser encontrado no  Google, Bing, Yahoo e Ask entre 

os consumidores e fornecedores da área de festas e eventos, sociais ou 

empresarias.  

Figura 1-  Site BomEvento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Site 

http://www.bomevento.com.br/anuncio/safiraproducoes 
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10.9 Plano de Distribuição 

 

Divulgação Quantidade Local Tempo Recursos Valor em R$ 

Distribuição 
de flyers 

Distribuição 
de 1.000 

flyers. 

Nas ruas, 
comércio 
próximo a 
empresa e 

escola infantil 
Sonho Mágico. 

A partir do 
dia da 

inauguração 
durante 1 

mês. 

Os 
próprios 
sócios 

Impressão dos 
flyers   R$ 

120,00 

Distribuição 
de  cartão de 

visita 

Distribuição 
de 1.000 

cartões de 
visita 

Em todas as 
festas 

realizadas. 

Durante 3 
meses.  

Os 
próprios 
sócios e 
freelance 

Total de todos 
os brindes  
R$100,00 

 

11 Análises de viabilidade financeira 

 

11.1 Investimentos 

É possível iniciar o negócio de decoração e recreação de festas infantis com 

um investimento inicial de cerca de R$ 9.000,00. 

O investimento inicial se destinará à aquisição dos seguintes itens: 

 Móveis: mesas, cadeiras, prateleiras e armários 

  Equipamentos de escritório: computadores, telefones, impressoras 

 Inflador para encher balões; 

 Cano PVC; 

 Utensílios diversos: tesouras de diversos formatos, grampeadores, estiletes, 

potes, etc. 

 Material de escritório: cadernos, borrachas, calculadoras, canetas, lápis, 

papel sulfite e etc. 
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11.1.1 Investimento Inicial 

Investimento Inicial Valores em R$ 

Capital de Giro (primeiros 3 meses) 3.000,00 

Estoque de Produtos para o serviço 1.405,00 

Registro e Legalização 1.400,00 

Publicidade inicial  

(serviço distribuição de flyer, banner e cartão de visita) 
300,00 

Uniformes  200,00 

Site da empresa 100,00 

Equipamentos e Utensílios 1.728,00 

Móveis 610,00 

Capital Total Necessário (Investimento Inicial) =8.743,00 

11.1.2 Equipamentos, Móveis e Utensílios 

Quantidade Equipamentos, Móveis e Utensílios 
Valores  em 

R$ 

1 Mesa de Escritório 200,00 

3 Cadeira 210,00 

1 Armário e Prateleiras 200,00 

1 Computador Notebook- Samsung Dual Core 1088,00 

1 Impressora Multifuncional -Epson  399,00 

1 Telefone Sem fio 79,00 

1 Inflador de 4 bicos- Air Baloon 162,00 

 Capital Total Necessário (Investimento Inicial) =2.338,00 
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11.1.3 Estoque 

Estoque Inicial 

 

Quantidade Material 
Preço Unitário 

R$ 

Total de Valores 

em R$ 

5 Balão nº7  C/50 6,90 34,50 

5 Balão nº9  C/50 6,15 30,75 

10 Balão Canudo 260 C/50 6,90 69,00 

10 Balão Canudo 160 C/50 6,65 66,50 

10 Balão Canudo 350 C/50 7,10 71,00 

02 Balão Coração nº6  C/ 10,10 20,20 

02 
Tinta facial Color Make 

c/10 
14,00 28,00 

10 Tinta Facial Liquida 25 ml 3,10 31,10 

05 Tela para Decoração C/12 35,50 177,50 

10 Tinta para Cabelo 4,00 40,00 

02 Tinta Facial Glitter c/6 12,10 24,20 

2 Papel Sulfite c/500 folhas 14,90 29,80 

12 Canetas esferográficas 0,70 8,50 

5 Fitas Dupla Face 12,00 60,00 

05 Cano PVC 2,35M 11,75 

Total= 1.405,00 

 

11.2 Projeção do Volume de Vendas 

A empresa realiza festas, normalmente, no fim de semana, com duração de 4 

horas. Analisando os aspectos do ambiente externo e a estrutura interna, bem 

como o mercado potencial, estima-se prestar serviços a 10 festas por mês 

trabalhando com uma margem de erro de 5%. Ela estará preparada para 

atender a essa demanda, visto que períodos de sazonalidade ocorrem em 
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épocas de fim de ano.O pagamento dos serviços poderá ser feito à vista em 

dinheiro ou cheque, nesse último caso, desde que o cliente tenha cadastro. O 

pagamento á vista em dinheiro geralmente pago no dia da realização da festa. 

 

11.2.1 Receitas 

Projeção de festas realizadas no período de 1 mês. 

Estimativa de Receitas Valores em R$ 

Decoração de Festas Realizadas (2 festas) 1.020,00 

Recreação de Festas Realizadas (6 festas) Pacote Holiday 1.500,00 

Recreação de Festas Realizadas (1 festa) Pacote Sunshine 300,00 

Recreação de Festas Realizadas (2 festas) Pacote Fantasy 320,00 

Total = 3.140,00 

· 

11.2.2 Despesas 

Despesas (R$) - Demonstrativo Mensal Valor Mensal R$ 

Pró-labores Sócios 0,00 

Aluguel 320,00 

 

GASTOS MENSAL COM PESSOAL DE SERVIÇOS 

Quantidades Função 
Total de Valores em 

R$ 

02 Freelancers 200,00 

Total =200,00 
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11.2.3 Custos Fixos 

 

Custos fixos (R$) – Despesas Administrativas Valor Mensal R$ 

Pró-labores Sócios 0,00 

Aluguel 320,00 

Veículo Towner (Financiamento 60 meses) 658,48 

Contabilidade 305,00 

Telefone e Internet 100,00 

Água 20,00 

Manutenção/Conservação/Depreciação 50,00 

Luz 50,00 

Total=1503,00 

 

11.2.4 Custos Variáveis 

 

Despesas Variáveis (R$) - Demonstrativo Mensal Valor Mensal R$ 

Impostos Simples (IRPJ, CSLL, Cofis, PIS/PASEP, 
ISS): 4,5% 

188,40 

Materiais de Escritório 50,00 

Material de Limpeza 20,00 

Total =258,40 
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11.5 Lucro 

RESULTADO MENSAL DO EMPREENDIMENTO 

Item DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$ 

1 Receita Bruta (Receita Total) 3.140,00 

2 
Impostos Simples 

 (IRPJ, CSLL, Cofis, PIS/PASEP, ISS): 4,5% 
(188,40) 

3 Receita Líquida (Receita Bruta - Impostos) 2.951,00 

4 Total dos Custos Diretos (258,40) 

5 
Lucro Bruto (Receita Líquida - Total Custos 
Diretos) 

3.030,00 

6 Despesas Operacionais (Custos Fixos) (1.503,00) 

Lucro Operacional (Lucro líquido) 1.190,20 

 

11.5.1 Lucratividade 

Segundo o SEBRAE a Lucratividade é um indicador de eficiência operacional 

obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual é o ganho que a 

empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. Sendo esta a 

fórmula para o cálculo de lucratividade: 

Lucro Líquido 

 LUCRATIVIDADE = 

Receita Total 

x 100 

 

 

Estimativa de Lucro Valores em % 

Lucratividade= 1.190,20/3.140,00 x100                                            37,90 
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Com base neste índice podemos afirmar que: para cada R$ 100,00 em vendas 

a empresa obterá um lucro de R$ 37,90. 

 

11.6 Rentabilidade 

A rentabilidade é um indicador de atratividade do negócio, pois mostra ao  

empreendedor a velocidade de retorno do capital investido.  

 

Lucro Líquido 

 RENTABILIDADE = 

Investimento Total 

x 100 

 

Estimativa de Rentabilidade Valores em % 

Lucratividade= 1.190,20/8.743,00x100                                            13,61 

 

Com base neste índice, podemos afirmar que o capital investido no negócio 

retorna sob a forma de lucro a uma taxa de 13,61 % ao mês. 

 

11.7 Prazo de Retorno do Investimento 

O Prazo de Retorno do Investimento (PRI) é um indicador de atratividade do 

negócio, pois mostra o tempo necessário para que o empreendedor recupere 

tudo o que investiu no negócio. É obtido sob a forma de unidade de tempo e 

consiste, basicamente, numa modalidade de cálculo inversa à da rentabilidade. 

 

Investimento Total 

 Prazo de Retorno do Investimento = 

Lucro Líquido 

 Valores  em % 

Prazo de retorno do investimento                                            Tempo 

 8.743,00/1.190,20= 7,3                                                               7 meses                                         
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De acordo comas  projeções financeiras, pode-se dizer que o prazo estimado 

do retorno do investimento capital em forma de lucro do empreendimento será 

obtido dentro de 7 meses, conforme cálculo demonstrado acima. 

 

11.8 Ponto de Equilíbrio 

O Ponto de Equilíbrio (PE) informa ao empresário o faturamento mensal 

mínimo necessário para cobrir os custos (fixos e variáveis), informação esta 

que muitas vezes é vital para a análise de viabilidade de um empreendimento 

ou da adequação da empresa em relação ao mercado. 

 

Ponto de Equilíbrio                                                             Total 

PE= 1761,40/233,80 = 7,5                           7 pacotes a serem vendidos 

 

Margem de Contribuição 

Custo Unitário de Compra =16,20 

Custo Unitário de Venda = 250,00 

Margem de Contribuição = 233,80 por pacote 

 

Para a empresa não ter lucro ou prejuízo, ou seja, para o seu resultado ser 

igual a zero, é necessário que a Safira Produções venda  7 pacotes de 

produtos e/ou serviços de recreação e decoração  por mês. 
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Conclusão 

 

Conclui-se na decorrência deste  plano de negócios que para obter sucesso em 

qualquer empreendimento, é muito importante que se faça antes um 

planejamento a fim de minimizar os erros e destacar as potencialidades do 

empreendimento. 

A elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso procurou demonstrar as 

variáveis que demonstram a viabilidade da implantação de um 

empreendimento no segmento de recreação e decorações, no mercado de 

festas e eventos, na região norte da cidade de São Paulo. Através da análise 

dos investimentos financeiros, plano de marketing, operacionalização e análise 

de investimento. 

O presente estudo teve como base de referência o plano de negócios do 

SEBRAE, em seu escopo do negócio foram elaboradas missão, visão, objetivo 

e toda a estrutura e desenvolvimento para o planejamento mercadológico. 

Por meio da metodologia de pesquisa, foram levantados dados qualitativos 

referente a  demanda real do empreendimento e suas potencialidades.  

A análise do mercado demonstrou os necessários conhecimento e exigências 

existentes no  mercado atual de recreação e decoração de festas. 

 Contudo, a partir do presente  estudo e elaboração do plano de negócios, o 

empreendimento busca o retorno dos investimentos, por meio da elaboração 

de serviços e/ou produtos com qualidade e inovação, atendendo às exigências 

dos clientes, a fim de fidelizá-los aumento a viabilidade do negócio e possibilitar 

o sucesso do empreendimento Safira Produções.  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Referências Bibliográficas 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo – Transformando ideias 

em negócios, 2008, p.138. 

DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

KISHIMOTO, T. M. Jogos tradicionais infantis: o jogo, a criança e a educação. 

2ªed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

KRAUSE, H. G. C. Ganhe Dinheiro Brincando: Recreação em Festas e 

Eventos. São Paulo: Ícone, 2007. 

SEBRAE- Análise e Planejamento Financeiro – Manual do Participante.  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa – Sebrae.  

Brasília, 2011.   

SILVA, T.A.C.; GONÇALVES,K.G.F. Manual de Lazer e Recreação: o mundo 

lúdico ao alcance de todos. São Paulo: Phorte Editora, 2010. 

 

Sites 

ABRE - Associação Brasileira de Recreadores. Disponível em: 

http://www.abrerecreadores.com/portal/index.php/pacoca/20-festas-infantis-o-

mercado-em-expansao-para-o-recreador.  Acesso em  02 de setembro de 

2013. 

BOMEVENTO- Portal das Festas e Eventos. Disponível  em 

http://www.bomevento.com.br. Acesso em 28 de outubro de 2013. 

BUFFET- Magia Total. Disponível em: www.buffetmagiatotal.com.br. Acesso em 

17 de agosto de 2013. 

BUFFET- Kidsversão. Disponível em: www.kidsversão.com.br. Acesso em 17 

de agosto de 2013. 

BUFFET- Show Park. Disponível em www.buffetshowpark.com.br. Acesso em 

18 de agosto de 2013. 



63 

 

CAIXA- Como calcular financiamento de veículos. Disponível em 

http://www.caixa.gov.br/pj/pj_comercial/mp/linha_credito/financiamentos/financi

amento_veiculos/como_adquirir.asp. Acesso em 03 de novembro de 2013. 

ECOTURMATATLANTICA – Apostila de atividades recreativas. Disponível em 

http://ecoturmatatlantica.files.wordpress.com/2011/06/ativ-recreativas-

apostila.pdf. Acesso em 04 de setembro de 2013. 

FIPE- Tabela de preço de veículos. Disponível em 

http://www.fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/indices/veiculos/introducao.as

px. Acesso em 03 de novembro de 2013. 

GOOGLE MAPS – Mapa do empreendimento. Disponível em 

https://maps.google.com.br. Acesso em 10 de agosto de 2013. 

PRONATEC- Apostila do monitor de recreação. Disponível em 

http://www.ifpr.edu.br/pronatec/wp-

content/uploads/2012/07/monitor_recreacao.pdf. Acesso em 05 de outubro de 

2013. 

RECEITA FEDERAL. Simples Nacional. 2013. Disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm. 

SEBRAE- As formas inovadoras de divulgação de produtos. Disponível em 

http://www.sebrae.com.br/customizado/acesso-a-mercados/divulgue-seus-

produtos/propaganda/149-8-as-formas-inovadoras-de-divulgacao-de-

produtos/BIA_1498. Acesso em 13 de outubro de 2013. 

SEBRAE – Campo de Mercado .Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/uf/pernambuco/acesse/ideias-de-negocios/ideias-

denegociope/visualizarideias/documento/777136F1C036B6BE83257B5900652

5A7/campo/mercado. Acesso em 15 de outubro de 2013. 

SEBRAE- Cartilha de Tributação. Disponível em: 

http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/guias_cartilhas/na_medida

_tributacao.pdf. Acesso em 02 de novembro de 2013. 

 



64 

 

SEBRAE- Como elaborar um plano de marketing. Disponível em 

http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/_arquivos/capacitacao-

empresarial/Comoelaborarumplanodemarketing.PDF. Acesso em 10 de outubro 

de 2013. 

SEBRAE- Manual do Empresário - Publicidade e Propaganda. Disponível em: 

http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/13363290B6FC07A8032570F900483B50/$Fil

e/NT000ADBDE.pdf. Acesso em 14 de outubro de 2013. 

SEBRAE- Marketing online. Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/customizado/acesso-a-mercados/divulgue-seus-

produtos/propaganda/bias-120000342-para-a-pequena-empresa-interessada-

no-marke/BIA_120000342. Acesso em 10 de outubro de 2013. 

SEBRAE- Mercado de festas e eventos. Disponível em : 

http://www.sebrae.com.br/setor/servicos/servicos-relacionados/festas-e-

eventos. Acesso em 11 de outubro de 2013. 

SEBRAE- Produtos e divulgação. Disponível em: 

http://antigo.sp.sebrae.com.br/topo/produtos/publica%C3%A7%C3%B5es/come

ce%20certo/pdfs_comece_certo/buffet2.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2013. 

RECEITA FEDERAL. Simples Nacional. 2013. Disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Apêndice 1 

  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Curso Gestão em Turismo 

Aluna: Thatiane Pineiro da Silva dos Santos 

   QUESTIONÁRIO DE PESQUISA –TCC 

1.Data do questionário: ___/___/___ 

1.1. Sexo: 

(  )Masc. 

(  )Fem. 

1.2. Cidade: ____________________ Bairro: ________________ 

1.3. Idade: __________ 

1.4. Tem filhos/as: 

(  ) Sim       (  ) Não 

1.5. Escolaridade: 

(   )  Sem escolaridade  (  ) Fundamental  (   )   Médio  (   )  Superior     

1.6 Qual a renda familiar mensal? 

(   ) de R$0,00 a R$1.085 

(   ) de R$1.085 a R$1.734 

(   ) de R$1.734 a R$7.475 

(   ) de R$7.475 a R$9.745 

(   )     acima de R$9.745 

2. Produtos e Serviços 

2.1. Você costuma fazer festas? 

(  )  Sim   (  ) Não 



66 

 

2.2. Com que frequência? 

(   ) 1 vez por ano 

(   ) a cada 2 anos 

(   ) a cada 3 anos 

(   ) outros 

2.3. Onde você costuma realizar suas festas?? 

Buffet (   )    Locais com área de lazer  (   )   Casa (   )     Condomínio (    )    

2.4. Quais as motivações para a realização do evento: 

(   ) Casamento 

(    ) Aniversário 

(    ) Festa Infantil 

(    ) Chá de bebê 

(    ) Chá bar 

2.5. Qual tipo de serviço você já contratou para sua festa: 

(    )Locação de espaço 

(    )Decoração 

(    )Lembrancinhas e Convites 

(    )Recreação 

2.6.  Qual meio de comunicação você utiliza ao procurar este tipo de serviço? 

(    ) Internet  (Site, facebook, twitter, blogs) 

(    )  Revistas 

(    )  Jornais 

(    )  Indicação 

(    )  Outro. Qual? ______________ 
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Apêndice 2   

Fotos pessoais das festas e eventos realizados 

Foto 1- Maquiagem artística   Foto 2 -Escultura em balões 

 

Foto 3 – Padronização de Uniformes                 Foto 4 – Maquiagem Artística
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Nº0001 

 

Pedido de compra 00/00/2013. 

       Cliente: ___________________________               CPF: ___________________ 

Endereço: _________________________________    Estado: ____ 

       Fone: (11) 29543625Cel: _________________ e-mail: ___________________ 

       Forma de pagamento: Depósito bancário                          Data: 25 de Agosto de 2013. 

       Data da festa:   /  /                    Horário: 00:00                     Tema: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS 

1) Recreação de festas e eventos: 

Kit de animação para festa com duração de  04 horas. 

02 Monitoras devidamente uniformizadas. 

Cronograma: 

Pintura Facial e tatuagens com diversos temas a escolher. 

Esculturas com balões . 

Brincadeiras diversas. 

Valor Total: R$00,00 ( zero reais) 

2) Dados Bancários: 

Banco: Itaú/ Agência:  /  C/C:  / Nome: Thatiane Pineiro da Silva Santos 

Att. ThaisePineiroAutorização do cliente:                                         data       /     /      . 
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