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Ideias e oportunidades de 
negócios

Quer se tornar um empreendedor
mas não sabe por onde começar?
A Série Como Montar traz um perfil de diversos ambientes de negócios para 
quem está em busca de oportunidades para empreender, apresentando 
uma visão geral de como cada segmento se posiciona no mercado, quais 
as variáveis que os afetam, como elas se comportam, qual a estrutura, 
equipamentos e pessoal para composição do negócio, oferecendo as 
informações necessárias sobre como fazer o seu empreendimento acontecer 
na prática. 

Mas atenção, futuros empresários: as cartilhas desta Série não substituem 
o Plano de Negócio. Para elaborá-lo, procure o Sebrae. Dispomos de uma 
grande variedade de soluções em apoio ao pequeno empreendedor.

Consulte regularmente o site www.sebrae.com.br, descubra quais 
programas podem atender melhor as necessidades do seu negócio e 
comece hoje mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu.
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Se mostrando cada vez mais necessária para a sobrevivência de empresas nos mais 
diversos setores, a busca por inovações tecnológicas aponta como oportunidade de 
negócio em ascensão. É nesse cenário de transformação digital que se amplia o espaço 
para o serviço de consultoria em automação comercial. 

Visando a garantia do conforto, idoneidade de 
informação e segurança dos dados, a automação 
é fundamental para a eficiência e competitividade 
das empresas. Seja nos processos operacionais 
do seu negócio, a exemplo de auto-atendimento, 
ou da consulta de valor do produto de forma 
autônoma, ou nos processos gerenciais, como o 
controle de estoque, a automação é responsável 
pela redução de custos, aumento de produtividade 
e da lucratividade de uma empresa. Dessa 
forma é improvável que negócios que buscam 
desenvolvimento ignorem a automação comercial.

A ausência de processos automatizados obriga a 
execução de forma manual, abrindo margem para 
erros, sem falar na lentidão da execução dos processos. Imagina um mercado onde a 
compra de mais de 50 itens com diferentes valores sejam somados em uma calculadora 
mecânica? Resultado: Insatisfação do cliente, que ficaria desconfiado sobre o valor 
final da compra, desgaste para o atendente que por várias vezes ao dia seria levado 
a refazer os cálculos, descontentamento daqueles que aguardam o atendimento, um 
série de problemas decorrentes da ausência da tecnologia em um mundo onde ela se 
renova diariamente. 

Chave-mestra para o setor de automação comercial, as tecnologias que permitem 
economia de insumos, energia e tempo sendo de grande interesse de empresas 
dos ramos e portes diversos. De um mercadinho de bairro que deseja controlar 
seu estoque com maior eficiência, a delicatessen do centro que quer trocar a 
tradicional comanda de papel pelo sistema de comanda eletrônica, a clínica que  
deseja implementar o uso de dispensador eletrônico de senhas, todos esses 
negócios se beneficiam com a automação. 

Dessa forma a automação comercial é entendida como um investimento necessário 
para o aperfeiçoamento da gestão, obtenção de eficiência e produtividade, cabendo 
ao consultor em automação comercial oferecer os melhores hardwares possíveis, dentro 
da realidade e necessidade do seu público.

Apresentação do Negócio 
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No setor de automação comercial é possível dispensar o tradicional ponto comercial e 
concentrar os negócios na internet. Entretanto, o empreendedor deve contar com um 
escritório físico, onde exista a estrutura necessária para alocar equipamentos e exercer 
suas atividades diárias. Nesse cenário, existem duas possibilidades. Um escritório 
comercial, ou um escritório em casa. No primeiro momento recomendamos a segunda 
escolha, assim evitam-se, gastos fixos relacionados a locação de um ponto comercial.

Entretanto, apesar dessa enorme vantagem na redução do custo ao escolher montar seu 
escritório em casa, alguns cuidados devem ser tomados para garantir a rentabilidade 
da sua empresa: 

• Escolha o local adequado para o trabalho. Um ambiente silencioso, organizado, 
ergonômico e iluminado é o espaço ideal. É importante contar com um cômodo 
exclusivamente para o exercício da sua atividade, quando possível com acesso 
independente, evitando interferências e distrações que afetam a produtividade e 
garantindo a privacidade de clientes, colaboradores e da sua família; 

• Não misture as contas de casa com a da empresa. Seja separando em pastas 
sanfonadas, diferentes gavetas de um arquivo, ou mesmo e preferencialmente em 
cômodos distintos, é importante separar a sua vida de pessoa física da vida de pessoa 
jurídica;

• Providencie os equipamentos necessários. Liste o que você precisaria para fazer o seu 
escritório funcionar se não fosse em casa e providencie. É claro que algumas estruturas 
como banheiro e itens de copa podem ser compartilhados, mas o ideal é que tudo o 
que precisa para passar as suas horas de trabalho estejam ao seu alcance. Tomar esse 
cuidado ainda o protege de perdas, tanto de equipamentos como de documentos e 
arquivos	em	decorrência	do	uso	compartilhado	dos	equipamentos	profissionais,	com	a	
sua rotina doméstica;

• Cumpra seu horário. Seja rigoroso quanto às horas trabalhadas. Seja quando estiver 
do escritório ou em visitas a potenciais clientes, quem deseja empreender neste setor 
deve ter o constante cuidado em otimizar seu tempo, tornando-o mais rentável;

• Se vista para o trabalho. É lógico que você não precisa estar de salto ou sapato social, 
mas	ficar	de	pantufa,	adotando	a	postura	de	dia	de	férias	durante	os	dias	de	trabalho	
não te fará lucrar um centavo a mais;

• Tenha cuidado com as informações. Ainda que na sua casa estejam apenas seus 
familiares, diversos assuntos e documentos sigilosos sobre o seu negócio estarão ao 
alcance dos olhos dos ouvidos. Seja cuidadoso sempre.

Localização
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A abertura de uma empresa com base na internet não é diferente juridicamente da 
empresa tradicional, por isso recomendamos a contratação de um contador profissional 
para legalizar a empresa nos seguintes órgãos:

• Junta Comercial;
• Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
• Secretaria Estadual de Fazenda;
• Prefeitura Municipal, para obter o alvará de funcionamento;
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa 
se enquadra – é obrigatório o recolhimento da Contribuição Sindical 
Patronal por ocasião da constituição da empresa – e  o recolhimento da 
contribuição até o dia 31 de janeiro de cada ano;
•  Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema 
“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
• Corpo de Bombeiros Militar.

Além dos órgãos citados anteriormente é fundamental realizar o registro do domínio 
para internet. E o que é o domínio? É o endereço que identifica sua empresa na internet.

Passo a passo para registrar seu domínio:

1º Passo: Confira se o endereço está disponível: Essa etapa pode 
ser feita pelo próprio empreendedor através do site do Registro 
de Domínios para internet no Brasil, o regristro.br. Se o nome 
escolhido para o seu registro estiver disponível, ótimo! É só pular 
para o terceiro passo;

2º Passo: Se o seu registro não estiver disponível, não tem 
problema, o regristro.br lhe apresentará outras opções similares. 
Mas fique atento, é necessário ter cuidado com a escolha do 
“nome” para seu site, uma vez que o mesmo não poderá ser 
alterado posteriormente;

Exigências Legais
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3º Passo: Efetue o cadastro no serviço de registro:  Após definir 
um domínio disponível para sua empresa através da consulta, é 
hora de realizar seu cadastro pessoal. Basta clicar no local onde 
aparece “Criar conta” e adicionar dados seus dados como nome, 
e-mail, telefone e endereço;

4º Passo: Pague pelo seu domínio: O registro de domínio possui 
um custo, sendo possível o pagamento por até 10 anos, com 
uma redução progressiva no valor.

Outras dicas sobre o registro do seu domínio: 

• Evite nomes similares ao de outras empresas;
• Escolha um nome original, de fácil pronúncia e digitação, evitando 
que uma pequena troca de letra, leve seu cliente ao concorrente;
• Pense também no usuário e escolha um nome intuitivo, algo que 
leve ele a associar rapidamente o nome do seu domínio à sua atividade 
comercial. 
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Como tratamos no capítulo de localização, ainda que o empreendedor atue quase que 
exclusivamente pela internet, uma estrutura física é  fundamental. O espaço deve contar 
com estrutura suficiente que garanta o bom desempenho das funções dos profissionais 
envolvidos, para isso, a sua consultoria de projetos de automação comercial devem 
contar com:

• Microcomputadores com acesso à internet em alta velocidade; 
• Notebooks 
• Modens para conexão à internet via rede móvel 3G; 
• Impressora multifuncional; 
• Linha telefônica; 
• Móveis e utensílios de escritório como estações de trabalho, 
armários, estantes e arquivos, que mantenham organizados  e de forma 
acessível, livros, documentos e materiais de consulta. É fundamental que 
exista energia e acesso a internet de qualidade.

Além do proprietário, é possível abrir as portas da consultoria de 
projetos de automação comercial com mais dois colaboradores, 
sendo eles:

Analista de Tecnologia da informação

Entre as habilidades desejadas para esse profissional estão o 
raciocínio lógico, capacidade analítica, bom senso, criatividade, 
visão sistêmica,, facilidade de interação e integração com 
clientes. Além disso, espera-se que ele esteja predisposição 
às mudanças e ao aprendizado constante. Boa comunicação, 
liderança, atualização tecnológica e domínio do Inglês  são 
habilidades complementares desejadas para este profissional. 

Estrutura e pessoal (equipe e 
equipamentos)
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Especialista em vendas e finanças

Além de contar experiência em análise e gestão de projetos, 
orçamento empresarial, contabilidade financeira, planejamento 
tributário, controladoria, entre outras. O profissional ideal deve 
ser responsável, organizado, ágil, possuindo ainda habilidade de 
negociação de preços de produtos e serviços.

Complementando a sua equipe é recomendado que o empreendedor faça um cadastro 
de profissionais autônomos em diferentes áreas do setor de tecnologia da informação, 
que conforme a demanda poderão incorporar a equipe de colaboradores. Esse cadastro 
deve contemplar ainda fornecedores especializados em equipamentos e softwares de 
automação comercial, assim como prestadores de serviços de suporte e integração de 
sistemas.
No primeiro momento de funcionamento da empresa é possível  contratar serviços 
terceirizados e assumir o próprio empreendedor o gerenciamento das atividades 
administrativas e financeiras do negócio. No entanto é necessário atenção ao tipo 
de atividade que pode ser terceirizada na sua empresa, uma vez que não é legal a 
contratação se serviços relacionados às atividades que justificaram a criação da empresa.

Dica de Ouro: 
Sempre que possível,  participe de 

seminários, congressos e cursos 
direcionados ao seu ramo de atuação, 

e assim, mantenha-se atualizado às 
tendências do setor. 
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A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e 
a demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através dos seguintes 
importantes indicadores de desempenho, entre outros:

Giro dos estoques
O giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido em 
estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido em base anual e tem 
a característica de representar o que aconteceu no passado.

Cobertura dos estoques
O índice de cobertura dos estoques é a indicação do período de tempo que o 
estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja 
suprimento.

Nível de serviço ao cliente
O indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, 
isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, ou 
serviço, imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de 
venda que podem ter sido perdidas pelo fato de não existir a mercadoria em estoque 
ou não ser possível executar o serviço com prontidão.

Dessa forma o estoque mínimo deve ser calculado levando-se em conta o número de 
dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da empresa.

Para execução da atividade de consultoria em projetos de 
automação comercial  é crucial que o empreendedor se mantenha 
atualizado sobre as áreas a seguir: 

• Redes e sistemas informatizados; 
• Softwares e equipamentos de automação; 
• Legislação tributária e sistema fiscal nacional; 
• Contabilidade e gestão; 
• Mercado (fluxos e processos de venda).

Matéria-prima e mercadorias



 13 

O investimento compreende todo o capital 
empregado para iniciar e viabilizar o negócio até 
o momento de sua auto-sustentação. Pode ser 
caracterizado como:

Investimento fixo 
Compreende o capital empregado na compra de imóveis, 
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, etc.;

Investimentos pré-operacionais
São todos os gastos ou despesas realizadas com projetos, 
pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de decoração, 
honorários profissionais e outros;

Capital de giro
É o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas iniciais, geradas pela 
atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as compras iniciais, pagamento 
de salários nos primeiros meses de funcionamento, impostos, taxas, honorários de 
contador, despesas de manutenção e outros, um dos principais responsáveis pela 
sobrevivência da empresa no período que sucede a abertura do negócio.

Necessário para funcionamento de qualquer empresa, o capital 
de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa 
precisa manter em caixa para garantir o seu funcionamento, 
enquanto o negócio ainda não apresenta lucros, ou mesmo nos 
momentos de oscilação na rentabilidade.

Investimento e Capital de Giro
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O porte do empreendimento será um dos fatores de definição 
do investimento necessário para a sua abertura. Se tratando de 
um escritório fixado na residência do empresário podemos listar 
os aspectos que definirão o investimento necessário:

• Necessidade de adequação do local;
• Compra de mobiliários;
• Equipamentos;
• Abertura da empresa;
• Divulgação inicial.

A depender da região, tipo e padrão da adequação ou reforma necessária e do tipo 
de mobiliário escolhido esse valor pode variar consideravelmente, para determinar o 
valor que a sua empresa irá investir nisso, faça uso de plano de negócios e obtenha uma 
visão mais ampla e aprofundada sobre  o tema.

Atuar no setor de consultoria em projetos de automação 
comercial  é caracterizado pela entrega de serviços sem uso 
de intermediários, ou seja a própria empresa é responsável por 
garantir os produtos cheguem aos clientes certo, no momento 
exato de sua necessidade, assim  esse modelo de negócios 
torna o empreendedor o encarregado de estabelecer o fluxo de 
distribuição. 

Canal de Distribuição
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custos

Das alterações necessárias no imóvel,aos valores pagos com energia, água e internet, 
do salário dos funcionários, contratações de serviço, todo investimento feito para que 
o serviço/produto exista é chamado de custo. Assim é crucial realizar uma cuidadosa 
gestão de custos para que assim o valor cobrado sejam condizentes não apenas com os 
objetivos financeiros do empreendedor, mas com a realidade do negócio, garantindo 
boas margens de lucros, volume de vendas e consequentemente sucesso do ateliê. 

Podemos ainda separar essas despesas em custos fixos e custos 
variáveis:

 
Custos fixos:  aqueles que permanecem constantes, 
independente da produtividade e rentabilidade do seu negócio. 
Eles fazem parte da estrutura da sua empresa. São eles: 

• Funcionários;
• Energia;
• Água;
• Honorários contábeis;
• Seguros;
• Publicidade e marketing;
• IPTU,
• Aluguel quando houver,  entre outros.

Custos variáveis: são os custos que sofrem oscilação em 
detrimento do que é produzido ou vendido. Entre eles estão:

• Comissões;
• Reformas;
• Manutenções corretivas;
• Impostos, entre outros.
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Oferecer produtos os serviços complementares, que os clientes reconheçam nele uma 
vantagem que justifique a escolha pela sua empresa em detrimento de outra é o que 
podemos considerar como agregação de valor. E no setor de automação comercial 
várias são as possibilidades de incorporar outras vantagens ao serviço/produto padrão 
oferecido. Entre as principais vantagens buscadas no setor estão as relacionadas ao 
princípio da sustentabilidade, assim trabalhar com projetos sustentáveis de automação 
comercial pode ser o caminho entre as pedras para se obter sucesso neste setor. 

Algumas medidas que proporcionam maior eficiência financeira 
e atendem  o conceito de sustentabilidade estão:

• Produtos com menor consumo e eficiência energética; 
• Máquinas ajustáveis em relação ao espaço físico e a energia; 
• Dispositivos do tipo “Energy Star” ou com selos de garantia de baixo 
consumo energético, entre outros;
• Implementação de projetos de doação ou reciclagem  de 
equipamentos  que forem substituídos; 
• Oferta de equipamentos com fonte alternativas de energia;
• Equipamentos que eliminem o uso do papel através da emissão de 
notas e cupons fiscais digitais; 
• Avaliação da redundância de equipamentos; 
• Alternativas de equipamentos com menor emissão de carbono;
• Adequação das soluções em automação, atendendo aos parâmetros 
estabelecidos pelas leis e normas internacionais relacionadas ao meio 
ambiente;  
• Suporte a realização de descarte ecológico dos equipamentos ao 
final de sua vida útil.

É importante ter em mente que valor agregado nem sempre 
significa que o cliente ganhou algo além do que pagou para 
receber. A agregação de valor pode ter cunho social, psicológico 
ou mesmo cultural. Esteja atento às necessidades e perfil do seu 
público e ofereça aquilo que ele procura.

Agregação de valor
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Divulgação

A melhor propaganda ainda é um trabalho bem feito e de qualidade. Mas elaborar um 
plano de comunicação para sua empresa sem dúvida pode ajudar a seu negócio se 
tornar conhecido entre os potenciais consumidores, para tanto recomendamos que o 
planejamento estratégico em comunicação seja elaborado e colocado em prática com 
a antecedência mínima de três meses antes do início das atividades.
 
Uma vez que o seu negócio terá como base a internet, investir em estratégias 
direcionadas	 as	 redes	 sociais,	 se	mostram	 adequadas	 e	 a	 sua	 proposta.	 Confira	 a	
seguir	algumas	ações	acessíveis	e	eficientes: 

• Produção de marketing de conteúdo, apresentando seu produto e 
as vantagens competitivas do através da criação, publicação e promoção 
de conteúdos personalizados para o seu público;
• Presença digital através das mídias sociais. Facebook, linkedin, 
twitter, Instagram entre outras, são possibilidades de divulgação da sua 
empresa a baixo custo;
• Montar um website que além da oferta de serviços, apresente os 
valores da sua empresa;
• Oferecer brindes ou descontos para clientes que indiquem outros 
clientes;
• Confeccionar	 folders	 e	 flyers	 para	 a	 distribuição	 em	 lojas,	
supermercados, farmácias, padarias, restaurantes, lanchonetes, livrarias, 
entidades empresariais de classe, entre outros; 
• Publicar anúncios em jornais e revistas de bairro e de entidades 
ligadas ao comércio e serviços;
• Produzir um pequeno portfólio para a apresentação da empresa e 
dos	profissionais,	contendo	cartão	de	visitas,	folder,	brindes,	etc.	Esse	
portfólio deve estar disponível também no site da empresa, ajudando o 
seu	negócio	a	romper	as	barreiras	geográficas;
• Anunciar em sites de busca e de cotação de preços, gerando maior 
volume de tráfego e de vendas.

Caso	seja	interesse	do	empreendedor,	um	profissional	de	marketing	e/ou	comunicação	
poderá	ser	contratado	para	desenvolver	campanhas	de	divulgação	específicas.
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O segmento de AUTOMAÇÃO COMERCIAL, de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas 6204-0/00 como atividade de análise para determinação das necessidades 
do cliente ou do mercado potencial e a especificação técnica do sistema quanto à 
definição das funcionalidades e campo de aplicação, serviços de assessoria para 
auxiliar o usuário na definição de um sistema quanto aos tipos e configurações de 
equipamentos de informática (hardware), assim como os programas de computador 
(software) correspondentes e suas aplicações, redes e comunicação não poderão optar 
pelo Simples Nacional.

Assim, o empreendedor desse segmento terá as seguintes 
opções de enquadramento tributário:

Lucro Presumido - É o lucro que se presume através da receita 
bruta de vendas de mercadorias e/ou prestação de serviços. É 
um modelo de tributação simplificada utilizada para determinar 
a base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas que não 
estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, 
a apuração do imposto de Renda e da Contribuição Social é feita 
trimestralmente. 

Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado 
pelas adições, exclusões ou compensações estabelecidas em 
nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, que 
deverá ser muito bem avaliado por um contador, quanto a sua 
aplicação neste segmento. 

Recomendamos que o empreendedor conte com assessoria de um escritório ou 
profissional	de	contabilidade	para	melhor	execução	das	atividades	relacionadas	a	área	
tributária.

Informações tributárias
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• Várias empresas ao redor do país oferecem cursos específicos para 
o setor de automação comercial, participe de treinamentos, palestras e 
cursos mantendo-se atualizado sempre sobre as tendências do setor; 

• Por menor que seja o capital disponível, é fundamental reservar 
algum recurso para garantir o capital de giro do seu negócio;

• Ofereça um serviço de qualidade e seja criativo, essa combinação 
pode te diferenciar dos concorrentes;

• Colaboradores criativos ajudam a alavancar o desenvolvimento da 
sua empresa;

• Demonstre no pós venda o mesmo interesse que demonstrou 
durante a apresentação do seu serviço/produto, esteja atento ao grau de 
satisfação dos seus clientes, as pesquisas de satisfação podem te ajudar 
inclusive a ter novas ideias para diversificar o seu negócio, por isso, esteja 
aberto para ouvir;

• Concentre a movimentação bancária de sua empresa em uma 
instituição financeira. Assim, as chances de conseguir uma redução nos 
custos de algumas transações e até mesma a isenção de algumas tarifas 
aumentam.

Dicas de Negócios
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