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RESUMO 

 

O estudo deste projeto está focado na necessidade de uma empresa do ramo de instalação de 

redes de segurança predial na cidade de Santo André no ABC Paulista: obter um novo fornece-

dor para sua principal matéria-prima de trabalho (as redes de segurança) que possuísse não 

apenas um preço mais competitivo, como também uma operação em conformidade (compli-

ance) com as severas exigências regulatórias do setor, ponto que suscitava dúvidas com o atual 

fornecedor. Essa necessidade mostrou-se ser uma oportunidade de negócio para empreendi-

mento, não obstante a complexidade para um empreendedor iniciante, identificada pelas pes-

quisas relacionadas ao nicho de negócio, produto, mercado, identificação de fornecedor com 

certificação de qualidade e demais exigências regulatórias. Esse desafio propiciou a constitui-

ção de uma nova empresa nomeada CLOSED Redes de Proteção, que foca suas energias na 

importação, fabricação e regularização de matéria prima para a instalação de redes de proteção 

predial, com a certificação de qualidade exigida pelas normas brasileiras o que é raro entre os 

importadores, configurando-se uma inovação nessa atividade. Todo o processo de constitui-

ção da nova empresa envolveu estudos sob os mais diferentes aspectos como: tributário, con-

tratual e modalidade empresarial. Foram consideradas também as forças competitivas, alianças 

estratégicas e análise de riscos relacionada às dificuldades identificadas na solução adotada. O 

negócio mostrou-se, enfim, plenamente viável desde o seu planejamento e a sua aplicabilidade 

já foi confirmada uma vez que a empresa já está efetivamente funcionando e já efetuou a sua 

primeira importação e já está conquistando novos clientes. 

Palavras chave: Rede de Proteção, Empreendedorismo, Oportunidade, Negócio 

 

ABSTRACT 

 

The study of this project is focused in a company in the field of installation of building safety 

networks in the city of Santo André at ABC Paulista as follow: obtain a new supplier for its 

safety nets with competitive price, as well as compliance with the severe regulatory require-

ments of the sector, which raised doubts with the current supplier. This need proved to be a 

business opportunity for entrepreneurship, notwithstanding the complexity for a beginning en-

trepreneur, identified by the research related to the niche of business, product, market, supplier 

identification with quality certification and other regulatory requirements. This challenge led 

to the creation of a new company named CLOSED Protection Networks, which focuses its 

energies on the importation, manufacture and regularization of raw material for the installation 

of building protection networks, with the quality certification required by Brazilian standards, 

which is rare among the importers, being an innovation in this activity. The whole process of 

constitution of the new company involved studies under the most different aspects such as: tax, 

contractual and business modality. We also considered the competitive forces, strategic alli-

ances and risk analysis related to the difficulties identified in the solution adopted. The business 

has proved to be fully feasible since its planning and its applicability has already been con-

firmed since the company is already in effect and has already made its first import and is already 

winning new customers. 

Key Words: Net Protection, Entrepreneurship, Opportunity, Business  
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa aplicada é resultado de uma necessidade observada em um trabalho de 

consultoria prestado a uma empresa de instalação de redes de proteção. Identificou-se que a 

empresa desejava, inicialmente, expandir seu rol de fornecedores, porém não conseguia desen-

volver parceiros no mercado nacional que se alinhassem às suas expectativas de custo e quali-

dade de produto, devido à complexidade do processo e à racionalidade limitada, conceito pro-

posto por Simon (1980), que significa a falta de onisciência em relação ao mercado e produto. 

A empresa não vislumbrava ingressar no mercado internacional. 

Após levantamentos de mercado, de negócios e do cenário internacional chegou-se à 

conclusão que havia uma oportunidade que seria mais bem aproveitada com a criação de uma 

nova empresa, chamada CLOSED Redes de Proteção, que possui como premissa inicial a im-

portação e a venda em nível nacional de redes de proteção predial para sacadas e varandas. Faz 

parte também dos objetivos primários da CLOSED a correta nacionalização deste produto, tanto 

no viés tributário como em segurança, uma vez que, por se tratar de um produto destinado à 

preservação da vida, em especial de crianças e animais, encontra-se sujeito a requisitos regula-

tórios a serem observados e cumpridos.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar de que modo a oportunidade foi 

identificada no trabalho de consultoria, e como esta, pode ser transformada em um negócio 

rentável e inovador no que se refere às regras do setor. 
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2. CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

2.1. A Empresa CLOSED 

A identificação da necessidade do mercado, geradora da oportunidade, ocorrida durante 

a consultoria prestada à empresa A.B.C.D. Redes de Proteção (doravante identificada apenas 

como A.B.C.D.), localizada em uma região estratégica do Grande ABC na cidade de Santo 

André.  

A A.B.C.D. é responsável pela venda e instalação de redes de segurança para janelas e 

varandas em prédios residenciais, comerciais e quadras esportivas, possuindo quatro veículos 

próprios e doze profissionais ativos, sendo dez deles operacionais e dois administrativos, com 

consumo mensal aproximado de 750 m2 de redes de proteção.  

Inicialmente, a empresa buscava com a consultoria solucionar um problema de forneci-

mento de insumos, como as próprias redes de proteção e cordas responsáveis pela fixação do 

produto, sendo necessário um trabalho especializado para prospecção de novos fornecedores 

nacionais e internacionais, em observância a aspectos tributários e de segurança, uma vez que 

o atual e único fornecedor da região praticava preços variáveis, como também não assegurava 

constância de estoque e fornecimento, obrigando a A.B.C.D. a adquirir quantidades, muitas 

vezes, acima ou abaixo de sua demanda mensal, com prejuízo ao cronograma de instalação e 

ao fluxo de caixa. Além disso, existia também a dúvida se o atual fornecedor se encontrava 

aderente às severas normas de segurança impostas pelo setor. 

Diante do cenário identificado, a empresa abordada neste projeto será a CLOSED, cri-

ada exclusivamente a partir das necessidades identificadas na A.B.C.D., bem como das deman-

das obtidas a partir das pesquisas de mercado. O objetivo da CLOSED é realizar a importação, 

fabricação, nacionalização e venda de insumos para a instalação de redes de proteção predial 

em sacadas e varandas. 

2.2 O Produto 

O produto principal a ser trabalhado pela CLOSED e amplamente utilizado no mercado 

de redes de proteção predial é a rede feita de Polietileno de Alta Densidade (PAD), sendo este 

um polímero plástico parcialmente cristalino e flexível e entrelaçado conforme figura 1: 
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Figura 1 – Trama Redes Proteção  

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 16046/2012 

 

Conforme Coutinho, Mello e Santa Maria (2003), o PAD é utilizado em diferentes seg-

mentos da indústria de transformação de plásticos, abrangendo os processamentos de molda-

gem por sopro, extrusão e moldagem por injeção, sendo que por extrusão é aplicado em isola-

mento de fios telefônicos, sacos para congelados, revestimento de tubulações metálicas, poli-

dutos, tubos para redes de saneamento e de distribuição de gás, redes para embalagem de frutas, 

fitas decorativas e sacolas de supermercados. 

O PAD mostra-se um material resistente e amplamente utilizado nas mais diversas apli-

cações como, por exemplo, nas redes de proteção, onde se utilizam fios de polietileno. Con-

forme Medeiros Jr. (1995), o diâmetro do fio tem influência no grau de cobertura de um tecido 

por sua relação com a unidade de comprimento em que os fios estão contidos. 

Desta forma, para máxima segurança do produto, o cabo final é composto por 21 fios 

de 0,30 mm de diâmetro agrupados, formando um grau de cobertura que possibilita resistir 500 

kg/m2, dessa forma, perfeitamente seguro e confiável para a proteção de janelas e varandas, 

como normatizado pela NBR 16046-1:2012 – Redes de proteção para edificações - Parte 1: 

Fabricação da rede de proteção, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Res-

salte-se, ainda, que o produto recebe tratamento de antioxidantes e proteção contra raios solares, 

podendo ser submetido à ação do tempo 24 horas por dia e permanecendo imutável durante a 

vigência de sua garantia de três anos. O PAD, além de ser impermeabilizado, é mais forte contra 

a ação do tempo e do desgaste, possuindo a mesma resistência à tração que o aço, porém sete 

vezes mais leve que este e, atualmente, em total acordo com as exigências regulatórias brasilei-

ras. 
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2.3 O Negócio 

Quanto ao negócio proposto, o nicho da CLOSED será importação, nacionalização, fa-

bricação e venda de redes de proteção de polietileno, e seus principais clientes serão as empre-

sas especializadas que realizam a instalação.  

A CLOSED focará sua atuação em macro etapas, onde primeiramente, as energias esta-

rão direcionadas ao mercado externo na busca de fornecedores internacionais para exclusiva-

mente um único produto, a rede de proteção demonstrada na figura 1. As demais etapas serão 

detalhadas ao longo desse projeto, mais especificamente no Capítulo 6: Plano de Ações. Res-

salte-se que o nicho de atuação da CLOSED não se limitará a um único produto, desse modo, 

o diagrama da figura 2 demonstra que o ciclo será o mesmo para outros produtos a serem tra-

balhados pela empresa. 

 

Figura 2 – Etapas do Negócio CLOSED. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Quanto à A.B.C.D., esta será um cliente estratégico com preferência de compra e preços 

diferenciados. Em dados a serem melhor demonstrados ao longo deste trabalho, tem-se a ex-

pectativa que a A.B.C.D. seja responsável, ao menos até que o mercado se amplie, pela compra 

de 70% das mercadorias importadas pela CLOSED na primeira etapa, para sua própria utiliza-

ção, viabilizando a rentabilidade da empresa em um primeiro momento, sendo que os outros 

30% da importação serão destinados ao desenvolvimento de mercado concorrente a preços mais 

elevados de modo a não prejudicar esta aliança estratégica.  

2.4 O Mercado 

O mercado de insumos para instalação de redes de proteção faz parte do contexto da 

Oportunidade 
Identificada no 

Cliente.

Pesquisa de 
fornecedores no 
Mercado Global.

Verificação de 
requisitos 

legais/regulatórios.

Importação e 
comercialização 

em atacado.

Desenvolvimento 
de novos 
produtos.
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Industria Têxtil, que de acordo com o IEMI (2017) importou US$4,3 bilhões em produtos. Este 

mesmo mercado também representa inúmeros prestadores de serviço que realizam a instalação 

por todo o território nacional, necessitando de uma cadeia de fornecimento que atenda às suas 

expectativas. Segundo Christopher (2007), os clientes em todas as indústrias buscam maior 

agilidade e confiabilidade dos fornecedores.  

O nicho de mercado não fica detido apenas ao fornecimento e instalação de redes de 

proteção para janelas e varandas, é muito mais abrangente, variando a quadras esportivas, pis-

cinas, plantações, proteções industriais, anti-insetos, guarda corpo, jardim, isolamento de área, 

pesca, bem como proteção de empreendimentos de construção. 

Destaque-se que o processo envolve diversas frentes em empresas distintas gerando va-

lor para todos os envolvidos. 

Conforme a figura 3, em princípio, o fabricante desenvolve o produto que é vendido em 

atacado ao importador/distribuidor. Este assume os riscos de nacionalização e regularização do 

insumo junto às autoridades reguladoras, agregando valor ao item que, por fim, é vendido ao 

varejo pelo instalador. Por sua vez, soma-se o custo do produto às despesas de mão de obra, 

dado que, o trabalho de instalação de redes de proteção é uma tarefa artesanal e minuciosa, 

sendo submetido, muitas vezes, a riscos de diversas naturezas.  

 

 

Figura 3 – Valor em Etapas 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Durante pesquisa realizada para identificar a quantidade de empresas envolvidas no ne-

gócio de redes de proteção como um todo, incluindo fabricação e instalação, o autor desta pes-

quisa reconheceu o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) como uma ferramenta impor-

tante. Este cadastro, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 

um acervo de dados sobre o universo das empresas e outras organizações formais e suas res-

pectivas unidades existentes no Brasil, reunindo informações cadastrais e econômicas oriundas 

de pesquisas anuais nas áreas de Indústria, Construção, Comércio e Serviços, e de registros 

administrativos do Ministério do Trabalho e Previdência Social, como a Relação Anual de In-

formações Sociais (RAIS).  

Fabricante
Importador/ 
Distribuidor

Instalador
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A atividade de instalação de redes de proteção enquadra-se no CNAE/IBGE (Classifi-

cação Nacional de Atividades Econômicas) CNAE 43.30-4, como obras de acabamento. A fi-

gura 4 apresenta o gráfico relativo aos dados identificados e tratados para uma melhor visuali-

zação em uma análise por estado e instaladores: 

Com base nessas informações, é possível concluir que existem estados que são ampara-

dos por grandes quantidades de empresas aptas a realizar a instalação, como exemplo os estados 

do Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Esta análise de mercado é importante para um entendi-

mento sobre a divisão dos serviços dessa natureza no território nacional.  

Quanto à importação dos insumos destinados à nacionalização e instalação de redes de 

proteção, de acordo com os dados do SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) 

relativos ao NCM (Número Comércio Mercosul) dos anos de 2015, 2016 e 2017, conforme 

tabela 1, foram importados, aproximadamente, 1 milhão de toneladas do produto.  

 

 

Figura 4 – Instaladores de Redes de Proteção 

Fonte: CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 2015 
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Tabela 1 

Importação Redes de Proteção 

UF do Produto kg líquido em 2017 kg líquido em 2016 kg líquido em 2015  

São Paulo 151474 27311 80044 

Santa Catarina 98056 110480 97216 

Rio Grande do Sul 37426 38003 37791 

Paraná 66393 3252 17886 

Bahia 2205 434 1020 

Rondônia 7497 4440 49829 

Amazonas 8416 3717 2406 

Rio de Janeiro 2088 906 2978 

Paraíba 8055 0 220 

Minas Gerais 1179 34516 95 

Espírito Santo 1155 0 0 

Rio Grande do Norte 30 60 553 

Ceará 114 2863 576 

Goiás 1 0 43 

Zona Não Declarada 0 5000 0 

Pará 0 19968 575 

Pernambuco 0 30 175 

Distrito Federal 0 2 2070 

Alagoas 0 0 64910 

Total: 384089 250982 358387 

  Total Geral: 993458   
Fonte: SISCOMEX – Sistema Integrado Comércio Exterior – Brasil 

Seguindo com os estudos de mercado, ressalta-se que a instalação de redes de proteção 

está ligada à quantidade de novos empreendimentos imobiliários ao longo do país. Desta forma, 

em agosto de 2017, considerando os 12 últimos meses, a cidade de São Paulo acumulou o lan-

çamento de mais de 20 mil unidades residenciais verticais e horizontais no mercado imobiliário 

da capital paulista, segundo informações da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Em-

braesp). 

Os dados de mercado demonstrados refletem um potencial de distribuição nos estados 

da federação, abarcado também pela retomada do setor de construção civil, uma vez que novos 

empreendimentos resultam em novas instalações, movendo assim toda a cadeia envolvida.  
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3. ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

O trabalho de consultoria à empresa A.B.C.D. foi iniciado em outubro de 2017 após 

reunião com seu sócio proprietário, que verificou existir uma alta demanda pela instalação de 

redes de proteção, contudo não conseguia estabelecer junto ao seu fornecedor principal, locali-

zado na cidade de Ribeirão Pires-SP, uma relação sustentável. Desta forma, o questionário da 

tabela 2 foi aplicado ao proprietário. 

Tabela 2  

Questionário Sócio A.B.C.D. 

Pergunta Resposta 

1 - Qual sua maior dificuldade hoje na empresa? 

Atualmente possuo uma constância de fornecimento 

em todos os meus 3800 produtos, tendo atrasos em al-

guns, porém nada que impeça o bom andamento das 

atividades, exceto pelo setor de redes de proteção. 

2 - Quais os problemas enfrentados no fornecimento 

de redes? 

Existe o mercado nacional e o importado, com o mer-

cado nacional os preços são exorbitantes o que torna 

inviável a compra, desta forma acabo recorrendo ao 

mercado importado. O único fornecedor da região, 

possui instabilidade no estoque e preços variáveis con-

forme oferta e procura.  

3 - Como é a operação do seu fornecedor atual? 

Recebo quinzenalmente um e-mail do fornecedor com 

a quantidade de redes e cores disponíveis e os valores 

praticados que mudam a cada e-mail.  

4- O fornecedor atende a demanda? 

Não, após o envio do e-mail, necessito mobilizar caixa 

e acabar adquirindo maior quantidade que minha de-

manda, pois a reposição do produto por parte do forne-

cedor é incerta e o preço variável.  

5 - Sua operação já foi afetada por falta de produto? 

Sim. Acabei não comprando uma grande quantidade e 

tive que esperar 3 semanas para a reposição, atrasando 

algumas instalações, ficando com equipe parada e per-

dendo serviços de clientes.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A partir destas informações, uma pesquisa de campo foi realizada buscando identificar 

valores dos rolos de redes de proteção no mercado nacional, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 

Preço de Redes de Proteção 

Empresa  Valor 

Empresa 1 R$ 1.350,00  

Empresa 2 R$ 1.750,00  

Empresa 3 R$ 2.281,00  

Empresa 4 R$ 2.827,50  

Empresa 5 R$ 1.150,00  
                                                   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

As informações de valores foram adquiridas por meio de contato com revendedores e 

fabricantes, solicitando a quantidade de 250 m2 na cor branco cristal – medida e cor comumente 

utilizada nas instalações da maioria dos clientes.  
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Conforme pode-se constatar, existe uma grande variação do mesmo produto em dife-

rentes fornecedores devido alguns trabalharem com produtos importados e outros, com nacio-

nais, no entanto o material empregado e a especificação técnica foram as mesmas durante a 

pesquisa.  

Um trabalho de consultoria de mercado foi contratado de modo a aprofundar a pesquisa 

inicial da tabela 3. Um consultor independente foi utilizado e após reunião inicial onde, primei-

ramente, foi apresentado o produto, o mercado e o negócio, o mesmo sugeriu como plano de 

pesquisa entrevistas por telefone e internet com instaladores e consumidores de redes de prote-

ção, identificando, desta forma, valores de compra em atacado pelos instaladores, a qualidade 

do produto comprado, bem como valor de venda ao consumidor final. A pesquisa ficou restrita 

ao estado de São Paulo e foi realizada entre os meses de junho e agosto de 2018, entrevistando 

30 pessoas, dentre os quais, 15 consumidores e 15 instaladores. 

Esta pesquisa é de importância para o melhor entendimento da oportunidade apresen-

tada. Segundo Rocha (2013), é necessário identificar as oportunidades existentes no mercado-

alvo que podem ser exploradas com sucesso pela organização. Desta forma, a pesquisa de mer-

cado realizada consegue consolidar os valores de redes inicialmente levantados, assim como 

assegura margem de lucratividade para o fabricante/importador e instalador.  

A pesquisa de mercado realizada e demonstrada de maneira gráfica respondeu a cinco 

perguntas:  

1. Qual o preço médio pago pelo instalador no produto?  

2. Qual o preço médio pago pelo consumidor no produto instalado?  

3. Quantos instaladores possuem o produto homologado?  

4. Qual é a cor de produto mais vendida?  

5. Qual é a origem do produto? 

           Tabela 4  

           Pesquisa de Mercado 

# Ponto Pesquisado Resultado 

1- Preço médio pago pelo instalador: R$  1786,00 

2- Peço médio pago pelo consumidor final: R$  32,00 m² 

3-  Cor de rede mais vendida: Branco 
Fonte: Consultor Independente 
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                                   Figura 5 – Origem do Produto 

                                                              Fonte: Consultor Independente 

 

 

                                                   Figura 6 – Homologação do Produto                                                     
                                       Fonte: Consultor Independente 

 

Após a entrevista junto ao sócio e a pesquisa de mercado, foi realizada uma visita ao 

armazém da A.B.C.D. buscando conhecer melhor o produto fornecido. Desta maneira, identi-

ficou-se que o produto atual é importado, não possui o nome do importador ou fabricante na 

etiqueta, e que cada fardo possui aproximadamente 25 kg, com espessura de 0,30 mm em 21 

fios entrelaçados. Não foram constatadas evidências que provem que o produto está de acordo 

com a legislação vigente.  

A fabricação de redes de proteção é regida pela norma técnica NBR 16046-1/2012 da 

ABNT, que especifica que a embalagem do produto deve conter identificação do fabricante, 

35%
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comprimento dos fios em metros, além de composição e data de fabricação, os quais não pude-

ram ser identificados no produto atual.  

Com base nas informações do negócio, do mercado, nas extraídas durante reunião com 

o sócio proprietário da A.B.C.D. e após visita ao armazém, bem como consulta à legislação 

vigente, foram consolidadas as principais percepções acerca do que era entendido como pro-

blemas e oportunidades. 

De modo a permitir um entendimento mais apurado do caso, utilizou-se a metodologia 

do Diagrama Lógico apresentado na tabela 5. 

Tabela 5 

Diagrama Lógico 

Achados Conclusões Hipóteses 

Dependência de um único fornece-

dor 

Existem outros fornecedores no mer-

cado que já são de conhecimento da 

A.B.C.D. 

O valor praticado pelos fornecedo-

res os torna uma opção restrita.  

Diferença de preços significativos 

entre fornecedores 

O material utilizado e as especifica-

ções técnicas são as mesmas para to-

dos os fornecedores pesquisados.  

A diferença de valores entre forne-

cedores deve-se à fabricação nacio-

nal.  

Baixa quantidade de fornecedores 

no mercado nacional 

A pesquisa mostra que nem todos os 

estados do Brasil possuem um forne-

cedor estabelecido para a fabrica-

ção/importação de redes de proteção.  

Setor pouco desenvolvido, sendo 

que vendas interestaduais suprem a 

demanda. 

Falta de evidência do produto atual 

estar de acordo com a legislação 

A norma da ABNT é datada do ano 

de 2012 e deve ser aplicada a fabri-

cantes e importadores.  

Falta de interesse dos fornecedores, 

bem como custos de homologação.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Segundo Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), toda oportunidade decorre de 

necessidades percebidas nos clientes/consumidores, atuais ou potenciais, sendo algo ainda não 

descoberto ou suficientemente atendido por um concorrente, que se torna passível de criação 

de valor superior aos produtos/serviços da empresa. 

Neste caso, foi identificada a oportunidade de criação de uma nova empresa de forneci-

mento de redes de proteção, tanto para a A.B.C.D. quanto para o mercado nacional, diante da 

discrepância de valores identificados, inconstância dos fornecedores atuais, distribuição dos 

mesmos no mercado nacional e qualidade técnica regulatória.  

Buscando ainda, demonstrar de uma maneira gráfica a oportunidade deste projeto, o 

modelo proposto por Osterwalder e Pigneur (2013) Business Model Canvas – BMC (traduzido 

para o português como Quadro de Modelos de Negócios) torna-se ferramenta interessante, pois 

permite uma visualização simples e objetiva da ideia aqui proposta.  
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Figura 7 – Modelo Canvas 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Quadro de Negócios é capaz de consolidar toda a ideia central deste trabalho, todos 

os pontos indicados no modelo gráfico serão desenvolvidos ao longo do projeto, porém, cumpre 

apresentar uma breve explanação de cada um deles:  

a) Parceiros chave: a criação da CLOSED conta com o auxílio de investidores e em-

presas com especialistas em importação; 

b) Atividades chave: inicialmente, as atividades serão focadas em importação e distri-

buição no atacado de redes de proteção, destinado aos instaladores; 

c) Oferta de valor: sempre abordada durante este trabalho, a diferença do custo do pro-

duto importado corroborada pelas pesquisas de mercado e os requisitos regulatórios 

preenchidos, seguem gerando valor ao negócio;  

d) Relacionamento com o cliente: valendo-se da experiência da A.B.C.D., desenvolver 

novas modalidades de pagamento aos instaladores, bem como quantidades diferen-

tes do produto, são estratégias possíveis que podem gerar valor na relação com o 

cliente;  

e) Recursos chave: a correta estratégia tributária que será abordada neste projeto, assim 

como o conhecimento em importação de um parceiro estratégico, consolidam-se 

como recursos estratégicos do projeto; 

f) Fontes de custos: serão melhor abordadas na análise de risco do negócio;  

g) Canais de venda e fonte de receitas: a fonte de receita da CLOSED é a venda de 
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redes de proteção, porém, como quesito inovador, a mesma também ocorrerá pela 

internet, possibilitando ao instalador maior agilidade e programação em sua de-

manda.  
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4. DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

As necessidades de um significativo cliente situado em uma região de grande movi-

mento e com um fluxo constante de instalação de redes de proteção, que devido à falta de con-

corrência não consegue adquirir insumos conciliando o binômio qualidade e custo acessível, 

impulsionou a oportunidade de entrada de um novo player no mercado, a CLOSED Redes de 

Proteção. 

Neste capítulo, serão tratadas as técnicas e decisões tomadas para a perpetuação da opor-

tunidade, ou seja, abordar-se-á uma fase de diagnóstico, onde, primeiramente será preciso de-

monstrar que esta oportunidade decorre de uma decisão empreendedora, haja vista que uma 

nova opção está sendo criada diante da observância de uma necessidade. As forças competitivas 

não devem ser ignoradas ao longo deste desenvolvimento, considerando que o setor, ainda que 

promissor, atualmente já incorpora concorrentes. Assim sendo, para que o risco do negócio 

tenha congruência com o apetite dos investidores, alianças estratégicas serão definidas e for-

madas, reduzindo assim os eventuais custos de transação iniciais.  

São importantes neste projeto os aspectos tributários e regulatórios, propiciando a to-

mada de decisão acerca da estratégia adotada e demonstrando que uma empresa pode, desde 

sua concepção, estar alinhada às melhores práticas de conformidade. Este capítulo espera criar 

os alicerces necessários para a proposta título deste projeto, a criação da CLOSED Redes de 

Proteção.  

4.1. Empreendedorismo 

Visando aproximar a concepção deste projeto a uma visão focada em empreendedo-

rismo, a literatura é peça fundamental nesta empreitada. Segundo Shane e Venkataraman 

(2000), em um empreendedorismo deve-se primeiro ter oportunidades de empreender, onde tais 

oportunidades criam situações nas quais novos bens, serviços, métodos de organização podem 

ser introduzidos e vendidos de acordo com seu custo de produção. No caso da CLOSED, a 

oportunidade empreendedora decorre não em novos bens ou serviços, mas em métodos de or-

ganização: a oportunidade de nacionalizar um produto importado com custo atrativo de acordo 

com os requisitos regulatórios brasileiros corresponde ao conceito proposto pelo autor quanto 

a métodos de organização.  

Segundo Maximiano (2011), o empreendedor, em essência, é aquele que tem capacidade 

de realizar e idealizar coisas novas. Neste sentido, toda a ideia central deste projeto decorre de 

uma atitude empreendedora, pode-se traçar uma relação entre uma atitude empreendedora e a 

identificação de uma oportunidade, já que uma decorre da outra. 
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Ainda no contexto da oportunidade, buscando pesquisadores representantes do tema, 

Bessant e Tidd (2009, p. 307) expõe que o “reconhecimento de uma oportunidade exige a ca-

pacidade de conectar um know-how com uma aplicação comercial”, e baseia-se em uma com-

binação bastante rara de habilidade, aptidão, insight e circunstâncias. O autor também expõe 

como questão chave a capacidade de sintetizar conhecimento científico e perspectivas merca-

dológicas, aumentando assim o capital social do empreendedor. 

Bessant e Tidd (2009) ressalta, também, como fatores determinantes e fundamentais de 

oportunidades de empreendedorismo: fatores econômicos, desenvolvimentos tecnológicos, ten-

dências demográficas e mudanças regulatórias.  

Os conceitos propostos por Bessant e Tidd (2009) pavimentam a ideia central deste pro-

jeto, uma vez que a oportunidade apresentada é combinada com o know-how e a aplicação 

comercial instantânea da A.B.C.D., enquanto, a importação de um produto de alta qualidade, 

com correta nacionalização no aspecto regulatório e consequentes custos mais baixos que os do 

mercado atual vem de encontro com os fatores fundamentais elencados.  

Com o contexto de oportunidade lastreado pelos autores citados, ressalta-se uma breve 

análise crítica a respeito do processo de empreendedorismo demonstrado neste projeto. Neste 

sentido, Baron (2012) é autor importante ao trazer a lição moral para empreendedores sobre a 

crucialidade de reunir várias informações básicas que indicarão se o novo empreendimento é 

realmente possível. Os pontos cruciais citados por Baron (2012) serão expostos já com sua 

aplicação prática neste projeto: 

a) Informações comerciais sobre mercados: este projeto contou não somente com o co-

nhecimento de mercado da A.B.C.D., como, também, com pesquisas de satisfação, 

preço e qualidade do produto, conduzida por consultor independente.  

b) Informações regulatórias: os quesitos regulatórios são o cerne deste projeto, uma vez 

que o produto redes de proteção visa a preservação da vida, desta forma, estar em con-

formidade com a legislação vigente não é apenas um diferencial do produto (também 

identificado como compliance). Esse é um compromisso da CLOSED. 

c) Informações sobre várias leis: o projeto também buscou interpretar toda a legislação 

vigente, sob a ótica de modalidade de empresa, estratégia de impostos, mecanismos de 

importação e aspectos contratuais.  
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4.2 Forças Competitivas 

A identificação da oportunidade que decorre de uma atitude empreendedora dos sócios 

não basta para a definição de uma saudável estratégia de negócios, sendo necessárias outras 

análises para que ocorra o melhor aproveitamento da referida oportunidade. 

Porter (1979) considera cinco forças competitivas que afetam a capacidade da empresa 

de atrair clientes e obter lucros. São elas: a rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha 

dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de entrada de novos concorrentes 

e a ameaça de produtos substitutos.  

Cumprindo a fase de diagnóstico da oportunidade, as forças competitivas são correlaci-

onadas com os desafios identificados na CLOSED, valendo-se do estudo de mercado realizado 

e demonstrado nas páginas iniciais deste projeto, bem como, da entrevista do especialista no 

setor, além de percepções dos sócios do negócio. 

4.2.1. Ameaça de novos entrantes: 

Por tratar-se de um produto importado e tecnicamente simples, a ameaça de novos pla-

yers no mercado pode ser considerada uma constante a ser avaliada, conforme segue:  

Existe fácil acesso aos fabricantes de material no exterior, bem como no Brasil, porém 

não foi identificado nenhum contrato de exclusividade aplicado a eles; 

Os fabricantes nacionais conseguem manufaturar um produto com a mesma qualidade 

dos fabricantes no exterior, porém com custo em média mais elevado;  

Os custos e as formalidades regulatórias e tributárias podem afastar a entrada de novos 

concorrentes; 

A retomada da economia, a baixa de juros e os incentivos a financiamento de imóveis 

novos podem impulsionar o setor trazendo novos instaladores, o que automaticamente poderia 

impulsionar os fabricantes/importadores.  

4.2.2. Poder de Concorrência:  

Quanto à concorrência e ao seu poder, conforme pesquisa de mercado, as redes de pro-

teção dividem-se em importadas e nacionais. Neste sentido, o produto nacional atualmente pos-

sui um custo que representa aproximadamente o dobro do importado, conforme diferença apre-

sentada entre a Empresa 4 e a Empresa 5 (tabela 3), porém, respeitando todas as formalidades 

exigidas pela legislação e ostentando um nome de marca nacional, os quais trazem maior segu-

rança para o cliente e para o instalador que acaba ofertando um produto de maior valor agre-
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gado. Na outra ponta desta linha, encontram-se os produtos importados, que, apesar de possuí-

rem qualidade aceitável, não respeitam as exigências legais, tal como não ostentam marcas ou 

fabricantes, gerando uma complexidade no projeto, uma vez que é necessário combinar quali-

dade, diferencial competitivo e custo. 

O elemento favorável a ser considerado é que não se destacou nenhum concorrente de-

tentor de valores da mercadoria importada, ostentando as exigências e marcas de um produto 

nacional.  

4.2.3. Produtos Substitutos:  

Por tratar-se de um produto fundamentado em uma exigência legal, não se vislumbra 

um produto substituto em sua forma, porém novos e resistentes materiais podem ser emprega-

dos no futuro, uma vez que a poliamida inicialmente era utilizada na confecção de redes de 

proteção até ser substituída pelo Polietileno de Alta Densidade (PAD), que segundo estudos 

representa uma resistência semelhante ao aço por metro quadrado.  

4.2.4. Poder de Negociação com os Consumidores: 

O consumidor foco é o instalador de rede de proteção que, conforme pesquisa inicial, 

existe em grande quantidade pelas cidades do Brasil, porém, ao considerar que um único rolo 

de rede de proteção rende cerca de 250 metros quadrados, seria necessário aumentar a quanti-

dade de consumidores por todo o território nacional, uma vez que, dependendo do porte do 

instalador, um único rolo poderia durar muito tempo e inviabilizaria a compra recorrente.  

4.2.5. Poder de Negociação com os Fornecedores: 

Ponto principal do negócio, com chance inclusive de inviabilizar a entrada de novos 

concorrentes no mercado. Os fornecedores, majoritariamente localizados na China e na Índia, 

possuem discrepância significativa em seus preços, com valores que oscilam por remessa, che-

gando até 30% de diferença, ora para um, ora para outro exportador e agravados muitas vezes 

pelas oscilações de câmbio, uma vez que os pagamentos são feitos em dólar.  

Ressalte-se que uma eficiente negociação e fidelização de um fornecedor é essencial 

para o sucesso do negócio.  

As cinco forças competitivas de Porter (1979), pavimentaram ponto de extrema impor-

tância deste projeto, ainda que o conceito tenha mais de três décadas de existência, permite uma 

rápida e consistente análise do mercado em que o projeto esta inserido. 

4.3 – Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 

A análise SWOT constitui importante ferramenta para o planejamento, baseada em 
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Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Thre-

ats). Esta metodologia teve sua consolidação em 1970 durante uma conferência de negócios 

conduzida por Kenneth Andrews, na Universidade de Harvard. De acordo com Tavares (2010), 

o planejamento contempla a relação entre as condições externas e internas. Na primeira, resi-

dem as oportunidades que a empresa pode usar para melhorar seu desempenho e as ameaças 

que podem afetá-la adversamente. Nas condições internas afloram forças e fraquezas. As forças 

correspondem a recursos, habilidades, posição de mercado, patentes, capital humano, além de 

outras competências distintivas. As fraquezas podem levar a empresa a um fraco desempenho. 

A análise SWOT prévia da empresa CLOSED resultou na figura 8: 

 

 

Figura 8 - Análise SWOT 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Em um levantamento realizado pelos sócios da CLOSED foram escolhidos cinco forne-

cedores no mercado global. Nota-se que o custo inclui o valor do produto convertido em reais 

somado a impostos e despesas administrativas, chegando a um patamar de 50% do menor valor 

encontrado atualmente no mercado, o que torna o quesito valor uma força competitiva. Os só-

cios da CLOSED, devido à sua área de formação, possuem profundo conhecimento jurídico e 

regulatório, interpretando as exigências das normas locais, que, somado à possibilidade de uma 

marca própria, configuram fatores internos impulsionadores do negócio. Estes, por sua vez, 
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podem ser enfraquecidos pela elevada concorrência do setor, compartilhamento de fornecedo-

res e dificuldade na distribuição dos produtos graças ao tamanho do território nacional, sem 

contar as variações da moeda estrangeira e a alta carga tributária a que um produto importado 

está sujeito. 

Ao mesmo tempo em que são identificadas algumas fraquezas quanto à distribuição, é 

notável que esta mesma fraqueza pode ser convertida em uma oportunidade, já que existem 

dezenas de instaladores distribuídos pelo país. Isto é, se a cadeia de distribuição for eficiente, 

estes serão atendidos por produtos de qualidade com preço acessível, gerando desta forma um 

ganho em escala que compense as oscilações da moeda estrangeira, bem como a pesada carga 

tributária.  

A análise SWOT permitiu identificar diversos aspectos do negócio, permitindo uma vi-

são ampla da situação, e pontos a serem melhorados e solucionados no projeto.  

4.4 – Alianças Estratégicas 

Na criação de um novo negócio ou no aproveitamento de uma oportunidade, ou seja, 

em uma atitude empreendedora, a utilização de parcerias, alianças e sociedades é fundamental. 

No caso da proposta de criação da CLOSED, a necessidade de alianças estratégicas foi identi-

ficada para o melhor aproveitamento da oportunidade. Segundo Barney e Hesterly (2010), uma 

aliança estratégica existe sempre que duas ou mais organizações independentes cooperam no 

desenvolvimento, na produção ou na venda de produtos ou serviços.  

Para permitir enfrentar os desafios de mercado, as empresas buscam estabelecer as cha-

madas alianças estratégicas, conforme melhor explanação de Yoshino e Rangan (1996). Uma 

aliança estratégica é uma parceria comercial que aumenta a eficácia das estratégias competitivas 

das organizações participantes, propiciando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologias, 

qualificações ou produtos. Estas alianças estão apresentadas na figura 9: 

 

Figura 9 – Alianças Estratégicas  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

  

CLOSED Investidor A.B.C.D. 
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A empresa escolhida para a composição da aliança foi, primeiramente, a A.B.C.D., que 

pela sua necessidade originou esta oportunidade de negócio, portanto, naturalmente um par-

ceiro estratégico. Além desta, a aliança com investidor, também será firmada: 

• A.B.C.D.: aliança estratégica formada para abastecer a empresa de insumos de re-

des de proteção a preços mais competitivos garantindo assim as primeiras vendas e 

fluxo de caixa. 

• Investidor: por tratar-se de um negócio que exige um aporte significativo para iní-

cio de suas operações, posto que estão envolvidas despesas de importação, impos-

tos, licenças e, por fim, o próprio produto em si, a empreitada conta com dois in-

vestidores sem interferência no negócio que estão subsidiando a quantia necessária 

para os primeiros lotes do produto.  

4.5 Aspectos Tributários, Regulatórios e Contratuais 

Por tratar-se de um produto inicialmente importado, a base de cálculo é, em parte, mais 

complexa do que a simples soma do preço FOB (free-on-board), que é aquele no qual o com-

prador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada 

a bordo do navio, exigindo-se uma apuração precisa dos custos de desembaraço aduaneiro, 

armazenagem, transporte e regularização do produto, acrescido dos impostos, o que compõe o 

preço CIF (cost-insurence-freight). Dessa forma, o diagnóstico desta etapa será divido em par-

tes tributária e regulatória e contratual: 

4.5.1 Aspectos Tributários 

Primeiramente, para que o estudo tributário fosse realizado, foi necessária uma pesquisa 

para adequar a Numeração Comum Mercosul do produto, o também chamado NCM, que é um 

número atrelado ao tipo de produto com reconhecimento internacional. Esse número ao ser 

consultado, demonstra quais impostos, tributos e obrigações incidem no produto. A base de 

NCMs é mantida pela Receita Federal Brasileira e atualizada constantemente com a as obriga-

ções envolvidas e alterações nas alíquotas de impostos.  

Para efeitos de cálculo prévio deve ser utilizado o chamado valor aduaneiro, que é o 

valor do produto acrescido de frete e seguros (preço CIF). No caso da CLOSED, os produtos 

desenvolvidos junto aos fornecedores possuem, além de uma quantidade mínima obrigatória a 

ser encomendada, a exigência de que os preços declarados devem estar de acordo com o inse-

rido na guia de importação. A CLOSED atuará com a importação direta, não sendo usuária de 

empresas intermediárias, e desta forma será responsável pelo recolhimento dos seguintes im-

postos: 
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• Imposto de Importação: é um imposto que possui como fato gerador a entrada de 

produtos estrangeiros no país. No caso do NCM de redes de proteção, a alíquota é 

de 18%. 

• Alíquota de IPI: o Imposto sobre Produtos Industrializados incide também nos 

produtos importados, pois estes são equiparados a fabricantes nacionais segundo a 

legislação. A alíquota para redes de proteção é de 0% no momento. 

• Alíquota de PIS: referente ao Programa de Integração Social, possui como objetivo 

subsidiar despesas de ordem social da federação. Para redes de proteção a alíquota 

é de 2,10%.  

• Alíquota de COFINS: com o objetivo de financiar a seguridade social, as redes de 

proteção no ato da importação também possuem a incidência da COFINS em uma 

alíquota de 10.65%.  

Nesta fase de diagnóstico não estão incluídas as eventuais despesas de produto como 

despachante aduaneiro, frete, despesas de transporte e armazenamento. Todos os impostos apre-

sentados são obrigatórios e o seu não pagamento resulta em grave infração. É possível identifi-

car até o momento aproximadamente 30% de impostos referente ao valor do produto.  

O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, também incide no caso da 

importação, e para o estado de São Paulo, possui alíquota de 18%, sendo não somente um en-

trave para a perenidade do negócio, como também um severo impactante no preço final de 

venda. Todos os concorrentes, sejam eles fabricantes ou importadores, necessitam efetuar o 

recolhimento do ICMS. Coloca-se como um ponto a ser considerado a existência de Regimes 

Especiais, que são concessões do Estado para ampliar o mercado e competitividade de deter-

minados setores. Para produtos importados, o Decreto 62.311/2016 do Estado de São Paulo 

beneficia as empresas que realizam importação com alíquotas diferenciadas de ICMS. 

Deve-se levar em consideração que para a utilização do regime especial a empresa deve 

realizar requerimento à Fazenda Estadual. Devido às alianças estratégicas firmadas pela CLO-

SED, a adoção do regime especial é prevista e poderá trazer diferenciais competitivos em rela-

ção aos concorrentes do mercado.  

4.5.2 Aspectos Regulatórios 

O setor de redes de proteção para edificações, no que diz respeito à fabricação, é regido 

pela Norma Técnica ABNT NBR 16046-1 que especifica os requisitos mínimos para fabricação 

de redes de proteção para janelas, sacadas, escadas, mezaninos, parapeitos e outras aplicações 

semelhantes.  
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Os requisitos técnicos da norma foram interpretados e enviados aos três fornecedores, 

que efetuaram a manufatura de amostras. Este fluxo de negociação teve duração de três meses 

devido a demora de remessas internacionais, e apresentado conforme tabela 6. 

 

Tabela 6   

Quadro de Fornecedores 

Fornecedor Teste de cor Teste Visual Resistência Preço Homologação 

A Aprovado Aprovado Aprovado Reprovado N/A 

B Aprovado Reprovado N/A N/A N/A 

C Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Os testes de cor, visual e resistência foram efetuados diretamente pelos envolvidos neste 

projeto e contaram com a opinião dos instaladores profissionais da A.B.C.D., após os quais, 

somente os fornecedores A e C foram aprovados. A partir deste momento, o critério preço do 

lote foi fator decisivo na escolha.  

O fornecedor C, escolhido como principal, elaborou uma última amostra de 5 m2 que 

foi enviada a um órgão credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Quali-

dade e Tecnologia) para teste de resistência, tração e envelhecimento, conforme descrito na 

NBR 16046-1. Ao final da bateria de testes, um laudo foi emitido atestando a qualidade do 

produto.  

4.5.3 Aspectos Contratuais 

A negociação contratual está presente na vida das corporações, criando lei entre as par-

tes e estabelecendo obrigações em diversos setores. Vale ressaltar que a necessidade de contrato 

decorre da frequência das transações bem como da especificidade dos ativos envolvidos nelas.  

Williamson (1981) ilustra de maneira apurada os três tipos contratuais básicos que re-

presentam estrutura de governança, considerando para tanto, preços, especificidade de ativos e 

salvaguardas. Podem ser caracterizados respectivamente em: clássicos, neoclássicos e relacio-

nais:  

1. Clássicos: caracterizado pelas relações comuns de mercado, o preço é o fator determi-

nante enquanto a especificidade dos ativos e salvaguardas são simplistas. Não existe o 

interesse da participação de terceiros em resoluções de conflitos (arbitragem), bem 

como a identidade das partes é fato irrelevante.  

2. Neoclássicos: tendo o preço como o caráter mais importante, a especificidade dos ati-

vos é o carro chefe e as medidas de salvaguarda são complexas. Geralmente executados 

em ambientes de incertezas, são contratos de longo prazo, desta forma, a identidade das 
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partes é de extrema relevância, bem como a resolução de conflitos fica a cargo de ter-

ceiros, ao exemplo da arbitragem.  

3. Relacionais: baseado ao contrário do contexto neoclássico, as transações, que são ca-

racterizadas por esse tipo de contrato, são de longo prazo. Os contratos relacionais se-

riam, segundo Williamson (1981), uma espécie de pequena sociedade repleta de nor-

mas reguladoras.  

No caso da CLOSED, quanto às as alianças estratégicas firmadas, a MVS e a DTS en-

quadram-se como um contrato relacional, enquanto os fornecedores asiáticos encontram-se na 

modalidade de contratos neoclássicos.  
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO: CRIAÇÃO DA CLOSED REDES DE PROTEÇÃO 

Todo o diagnóstico da oportunidade apresentado remete à criação de uma nova empresa. 

Desta forma, a proposta de solução para o aproveitamento da oportunidade é a constituição da 

personalidade jurídica da CLOSED Redes de Proteção.  

A legislação brasileira é ampla nas opções de modalidades empresariais, conforme me-

lhor explicado a seguir: 

a) Empresário Individual: aquele que exerce em nome próprio a atividade empresa-

rial, tendo responsabilidade ilimitada, ou seja, respondendo com seus bens pessoais 

pelas obrigações assumidas; 

b) Microempreendedor Individual: modalidade que permite a atuação individual, 

com receita bruta anual até R$60.000,00 (em 2018);  

c) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: permite a atuação 

individual, isto é, sem sócios, porém com responsabilidade limitada, ou seja, prote-

gendo o patrimônio pessoal do empresário; 

d) Sociedade Empresária: caracterizada pela atuação coletiva entre dois ou mais só-

cios, sendo sua responsabilidade limitada ao capital social da empresa.  

Levando em consideração o exposto, a CLOSED, será optante pela Sociedade Empre-

sária, uma vez que a atividade desenvolvida possui riscos de natureza regulatória e tributária, 

sendo assim, a proteção do patrimônio pessoal dos sócios é de grande importância para a pere-

nidade do negócio. A Sociedade Empresária também não possui limitações de faturamento 

anual, bem como é modalidade empresarial apta a operar o Sistema Integrado de Comércio 

Exterior (Siscomex) brasileiro, que será melhor elucidado a seguir.  

5.1 Habilitação para Importação  

Com a empresa legalmente constituída, é necessária sua habilitação junto ao Siscomex, 

que é um método de controle e registro das atividades voltadas para o comércio exterior brasi-

leiro. Criado em 1993, é a ferramenta utilizada pelo Estado Brasileiro para acompanhar as vá-

rias etapas dos processos de importação e exportação. A habilitação ocorre por meio de reque-

rimento endereçado a Receita Federal Brasileira.  

5.2 Dificuldades Identificadas 

A identificação de uma oportunidade não assegura o desenvolvimento de um negócio, 

pelo contrário, exige a combinação de diferentes habilidades do empreendedor, conforme fun-

damentado em 4.1 Empreendedorismo. No caso da criação da CLOSED, os pontos relevantes 
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foram a correta identificação do produto, pesquisa de mercado, levantamento de quesitos regu-

latórios e tributários, além de alianças estratégicas e análise dos elementos contratuais.  

Todos esses pontos, apesar de contarem com o conhecimento técnico dos envolvidos no 

projeto, bem como das alianças estratégicas, encontraram barreiras político/econômicas no ano 

de 2018, capazes de impedir até então a efetivação da oportunidade identificada. Dentre as 

dificuldades encontradas até o momento, as principais foram: 

• Oscilação da moeda estrangeira: a cotação do dólar é a ponto fundamental para a 

efetivação deste projeto, uma vez que o material é importado e oscilações refletem 

diretamente no preço final aplicado ao produto. No ano de 2018, o dólar manteve-se 

em um patamar elevado dadas as incertezas políticas brasileiras, com oscilações sig-

nificativas que poderiam ocasionar perda financeira ou impactar na competitividade 

do produto;  

• Requisitos regulatórios: o produto é regido pela norma ABNT NBR 16046-1:2012 

– Redes de proteção para edificações - Parte 1, já apresentada anteriormente, porém 

a sua aplicação e fiscalização não é clara dentro do mercado brasileiro, inserindo uma 

série de dúvidas sobre qual a melhor estratégia a ser tomada, uma vez que a homolo-

gação do produto perante as normas vigentes gera custo para a CLOSED e para o 

consumidor final. Tal procedimento, porém, não é executado pelos concorrentes, ge-

rando dúvidas quanto à sua aplicação e o impacto na competividade do produto; 

• Burocracias de importação: o trâmite brasileiro de importação, conforme também 

exposto, requer a constituição de personalidade jurídica e habilitação no Siscomex, 

sendo ambas as etapas custosas e morosas. Ainda sim, o processo de importação em 

si é demasiadamente burocrático e custoso, pois envolve preenchimento de formulá-

rios pouco explicativos e pagamento de taxas, onde qualquer equívoco pode resultar 

em severos atrasos ou multas. A CLOSED conta com uma aliança estratégica para 

os trâmites de importação, medida que, apesar de benéfica, também acaba encare-

cendo o processo e valor final ao consumidor.    

• Aspectos Tributários: ponto sensível, apesar do conhecimento técnico dos sócios 

da CLOSED. Os impactos dos tributos na operação da CLOSED representam a me-

tade do custo do produto, impactando severamente a margem de lucratividade de 

uma nova e pequena empresa. Ainda que esteja previsto no planejamento apresen-

tado, a adoção de regime especial tributário depende de decisão administrativa. 

Todas as dificuldades elencadas implicam em uma análise mais apurada para melhor 
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aproveitamento desta proposta de solução. Desta forma, a análise de riscos utilizando o conceito 

proposto por Carr (1993), que utiliza o binômio Probabilidade e Impacto em forma de uma 

matriz, é uma ferramenta importante para propiciar uma análise superior.   

Os riscos do negócio identificados foram: carga tributária, burocracias de importação, 

requisitos regulatórios, oscilação de moeda estrangeira, concorrência, armazenamento e distri-

buição.  

 

 
Figura 10 – Matriz de Riscos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Com base na demonstração gráfica da figura 10, é possível verificar a distribuição dos 

riscos do negócio. Observa-se que os tributos, inevitavelmente possuem o maior impacto e pro-

babilidade para afetar o negócio, já os requisitos regulatórios, apesar de possuírem impacto alto, 

não tem sua probabilidade elevada, uma vez que não existe, até o momento, verificações obri-

gatórias de qualidade do produto realizada por órgão regulador.   

Em relação à moeda estrangeira, esta possui risco neutro, uma vez que é a base para a 

ideia de negócio. Suas oscilações podem sim impactar o negócio, porém também impactarão 

os concorrentes, dessa forma, justificando sua posição mediana na matriz. Por fim, dentre os 

riscos mais relevantes, encontra-se o processo de importação que possui um impacto alto, 

além de uma probabilidade também alta, porém não afetando diretamente o custo do produto 

como os riscos tributários.  

A utilização da matriz de risco mostrou-se uma peça importante durante a condução 
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deste trabalho, uma vez que, permitiu de maneira gráfica avaliar a causa raiz dos riscos envol-

vidos no negócio e como eles serão mitigados ao longo do desenvolvimento do negócio.  
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6. PLANO DE AÇÕES 

Com base no exposto, com o estudo de mercado, identificação e diagnóstico da oportu-

nidade, um plano de ação foi elaborado para pavimentar o caminho percorrido para a constitui-

ção da CLOSED e o início de suas operações, conforme a figura 11.  

 

Ações 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conhecimento do Produto             

Identificação da Oportunidade             

Estudo de Mercado Nacional             

Elaboração de Requisitos de Produto             

Prospecção de Fornecedores             

Recebimento de Amostras             

Testes de Amostra             

Negociação de Preços             

Prospecção de Alianças Estratégicas             

Formalização Contratual com Parceiros             

Homologação Final do Produto             

Investimento             

Encomenda Inicial             

Início da Divulgação             

Venda Piloto             

Constituição personalidade Jurídica Closed             

Início definitivo das operações             

Plano de expansão outros produtos              

Figura 11 - Cronograma Proposto para o Plano de Ações 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

As etapas apresentadas na figura tiveram início com o conhecimento do produto, o que 

incluiu entender as suas propriedades e aplicações, conforme já descrito e, com isso, aliado ao 

estudo de mercado, foi identificada a oportunidade de negócio no mercado de redes de proteção. 

A partir desse momento, foi possível elaborar os requisitos do produto prospectado junto aos 

fornecedores que foram escolhidos no mercado asiático. 

Conforme detalhado em 4.5.2 Aspectos Regulatórios, as amostras recebidas foram sub-

metidas a testes e negociação de valores, os quais foram apresentados aos membros da aliança 

estratégica para a então formalização contratual.  

Após a formalização, onde todas as partes demonstraram entendimento sobre seus di-

reitos e obrigações na aliança, a primeira rodada de investimento foi iniciada para a compra do 

primeiro lote do produto.  

Em paralelo à primeira compra, levando em conta o tempo de transporte marítimo do 

produto do continente asiático até o Brasil, os trabalhos serão direcionados à divulgação em 

sites de venda, mailing telefônico, bem como no portal próprio, já registrado, e pode ser aces-

sado pelo endereço www.closed.com.br/shop.  

http://www.closed.com.br/shop
http://www.closed.com.br/shop
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Durante o início de todo o processo burocrático, em relação à constituição da persona-

lidade jurídica da CLOSED, a venda piloto do primeiro lote ocorreu por conta do parceiro in-

vestidor inicial e, após o esgotamento deste, o segundo lote já ocorrerá na personalidade jurídica 

da CLOSED, que iniciará as operações e o plano de expansão para outros produtos do mercado 

de redes de proteção. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Derivado de um projeto de consultoria à empresa A.B.C.D., o projeto inicialmente não 

vislumbrava a criação de uma nova empresa, sendo somente focado na abertura do mercado 

internacional, para então solucionar o problema de fornecimento identificado durante a consul-

toria, porém, ao longo do desenvolvimento dessa tarefa, a necessidade do cliente, combinada 

com os conhecimentos acadêmicos resultou em uma oportunidade a ser aproveitada. Desta 

forma, a criação de uma nova empresa tornou-se atrativa.  

A correta identificação de uma oportunidade não é uma tarefa fácil, sendo necessária 

uma profunda análise do produto, do mercado e do negócio. O autor deste trabalho pode co-

nhecer a fundo os materiais utilizados na fabricação das redes de proteção, seu custo, mercado 

e, acima de tudo, a necessidade do setor, possibilitando que fornecedores fossem desenvolvidos 

do outro lado do mundo na fabricação de um produto aderente aos requisitos regulatórios e de 

segurança impostos pelo Brasil, gerando uma inovação no setor em relação aos concorrentes,  

os quais, nem sempre, se preocupam com os requisitos de qualidade exigidos pela legislação 

brasileira, bem como, com custo que possibilitasse uma margem de lucratividade a toda a cadeia 

envolvida. O diagnóstico desenvolvido ao longo desta empreitada propiciou não somente a vi-

abilidade do negócio, mas também aprendizado de nichos até então desconhecidos pelo autor 

deste projeto.  

A atitude empreendedora, foco desde trabalho, também se mostrou sujeita à complexi-

dades de diversas escalas, como a frequente instabilidade político econômico brasileira resul-

tando em oscilações da moeda estrangeira, impactando no apetite ao risco dos investidores. A 

dificuldade e curva de aprendizado do processo de importação também foi ponto importante, 

uma vez que uma empresa foi constituída e habilitada para operar o complexo sistema de co-

mércio exterior brasileiro.   

Os tributos mereceram atenção especial, uma vez que, são atualmente o principal agra-

vante da operação dificultando a sustentabilidade do empreendimento e exigindo uma com-

plexa e criativa estratégia tributária.   

Adicionalmente, a complexidade identificada no produto, ou seja sua necessidade de 

homologação, também acabou transformando-se em uma inovação no mercado, este processo 

foi possível  valendo-se do conhecimento legal e regulatório do autor deste trabalho, que já foi 

responsável por esta frente em diversas empresas de grande porte, desta forma, estar em con-

formidade com a regulação do setor, mostrou-se fator competitivo e gerador de valor à atitude 

empreendedora.  

Conclui-se que a correta tomada de decisão no momento de uma atitude empreendedora 
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para o aproveitamento de oportunidade deve ser lastreada com profundos estudos. Desta forma, 

o diagnóstico foi peça fundamental, a literatura sobre o tema é ampla e muito pode contribuir 

para o refinamento da oportunidade, sendo assim, uma correta preparação do empreendedor é 

peça fundamental para que o projeto tenha sua aplicabilidade sustentável a curto, médio e longo 

prazo.  
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Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013) Business model generation: inovação em modelos de negó-

cios. Rio de Janeiro: Alta Books. 

Rocha, A. (2013) Administração de marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: 

Atlas 

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000) The promise of entrepreneurship as a field of research. 

Academy of Management Review, 25(1), p. 220. 

Simon, H. (1980) A racionalidade do processo decisório em empresas. Ed. Multipl. 1(1). p. 42 
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