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                           RESUMO 

 

 

Por meio deste trabalho acadêmico, tem início a construção de uma empresa a qual já vem 

sendo idealizada há bastante tempo com o intuito de trabalhar profissionalmente junto à 

área musical. Neste estudo, teve-se o propósito de se fazer desde a criação do nome 

empresarial, logomarca, missão, visão e valores do empreendimento, contemplando um 

plano de negócio elaborado e fundamentado. Para isso, fizemos uso de várias ferramentas 

da área administrativa, tais como: criação de um modelo canvas, elaboração do plano 

operacional, realização e análise da matriz swot, elaboração do plano organizacional, 

plano de marketing e financeiro, além da realização de uma pesquisa de mercado - via 

questionário -  para contribuir com a modelagem do empreendimento e atender à demanda 

que os clientes necessitam. Assim, ao término do presente trabalho, teremos uma base 

sólida e estruturada para viabilização do empreendimento de forma concreta, 

possibilitando sua aplicação prática no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Instrumentação Musical. Escola de Ensino. Cultura. Inclusão Social. 

Educação.
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                                                              ABSTRACT 

 

 

 

Through this academic work begins the construction of a company which has been idealized 

for a long time in order to work professionally with the music field. This study had the purpose 

of doing since the creation of the business name, logo, mission, vision and values of the 

enterprise, contemplating an elaborated and grounded business plan. For this, we made use of 

various administrative tools, such as: creation of a canvas model, preparation of the operational 

plan, implementation and analysis of the swot matrix, preparation of the organizational plan, 

marketing and financial plan. In addition to conducting a market survey - via questionnaire - to 

contribute to the modeling of the enterprise and meet the demand that customers need. Thus, at 

the end of this paper, we will have a solid and structured basis for the viability of the enterprise 

in a concrete way, enabling its practical application in the labor market. 

 

Keywords: Musical Instrumentation. Teaching school. Culture. Social inclusion. Education.
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1INTRODUÇÃO 

 

 O desejo de criar uma organização empresarial tem a ver, muitas vezes, com a realização 

pessoal ou profissional de um futuro empreendedor, que pode ser almejada desde muito cedo. 

Para isso, é preciso que se tenha um planejamento prévio até o momento de tomar a decisão da 

implantação de uma empresa. Para Evandro e Álvaro (2008, p 107), o propósito de escrever um 

plano de negócios fica bastante claro quando se verifica a quantidade de benefícios que ele pode 

trazer para um empreendimento. Através dessa ferramenta de gestão, o empreendedor consegue 

planejar e decidir a respeito do futuro da sua empresa, tendo como base o seu passado e sua 

situação atual em relação ao mercado, aos clientes e à concorrência. 

 Desta forma, torna-se essencial a elaboração de um plano de negócios, seja para 

identificar a melhor oportunidade para aquele momento, seja para a viabilidade de abrir a 

empresa ou ainda a necessidade de reestruturação para um empreendimento já existente 

(BERNARDI, 2010, p 04).  Diante dessas informações, este estudo tem como foco principal 

a elaboração de um Plano de Negócios para implantação de uma escola de música no município 

de Agudo. Acreditando que a música (assim como as demais formas de cultura) é fundamental 

e extremamente relevante para uma formação integral, uma vez que proporciona ao ser humano 

harmonizar-se com seu próprio “eu” a partir do envolvimento emocional que a música 

proporciona.    Meneghetti (2007, p 27) evidencia: 

 

Poderíamos definir também esta musicalidade como “mediânica”, mas 

substancialmente é sempre também uma arte, uma técnica extremamente racional, em 

que todas as passagens que acontecem são um cálculo exato, preciso, de timbres, tons, 

luzes e claro – escuros: existe uma medida constante que regula a união contínua em 

um desenvolvimento sempre centrado em uma temática precisa (MENEGHETTI, 

2007). 

 

Vale ressaltar que o município de Agudo traz em sua identidade a imigração alemã, 

componente ético de mais de 60% da população da cidade, segundo dados levantados pela 

Prefeitura Municipal de Agudo (2019). Sendo assim, uma escola de música no município pode 

ajudar a cidade a se desenvolver, resgatando suas origens culturais e ofertando oportunidades 

para que novas empresas tenham espaço para mostrar seu trabalho. 

 Além disso, o município possui várias empresas como: bancos, supermercados e 

escolas, assim possuindo um grande fluxo de trabalhadores, moradores, estudantes e até mesmo 

visitantes das cidades vizinhas, que se dirigem até Agudo à procura de produtos, serviços e 

qualidade no atendimento. Através de um serviço bem prestado e com profissionais 

qualificados, espera-se – a cada dia – ter crescimento e, assim, poder se tornar referência no 
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âmbito musical na região da Quarta Colônia.  

 A partir dessas considerações sobre o mercado local, é que foi elaborado o presente 

estudo, o qual apresenta os passos para atingir o objetivo proposto no trabalho, desde a 

concepção do empreendimento, passando pela análise de mercado, elaboração dos planos de 

marketing organizacional, operacional e financeiro. Assim, possibilitando estruturar e começar 

um empreendimento sólido e sério, mostrando qualidade e resultado como diferencial dessa 

empresa para se tornar referência nas suas atividades empresariais. 

 

 

1.1 Problema De Pesquisa 

  

 Quando surge a ideia de empreender, é preciso verificar as oportunidades de 

crescimento, ou seja, demonstrar que esse sonho é viável para ser executado no município. 

Espera-se demonstrar que, através de um planejamento desenvolvido com profissionais 

qualificados e um ambiente diferenciado, pode-se tornar referência na área musical na região 

da Quarta Colônia. Diante disso, o presente trabalho tem como problema de pesquisa: Há a 

viabilidade de implantação de uma escola de música para que ela se torne referência na região 

da Quarta Colônia? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Viabilizar a constituição de uma empresa, uma escola de música, na cidade de Agudo - 

RS, através da elaboração de um Plano de Negócios. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Criar o Nome Empresarial; 

- Criar Missão, Visão e Valores; 

- Definir o mercado, público alvo; 

- Elaborar o plano de marketing; 

- Elaborar o plano financeiro; 
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1.3 Justificativa 

 

O projeto de constituição de um novo empreendimento, uma escola de música no 

município de Agudo, justifica-se pelo fato de ser um sonho de criança de um dos autores e 

possível futuro sócio fundador da sociedade empresarial, além da demanda constante do 

mercado e a não existência de concorrência formal na região, com registro na junta comercial. 

Assim, urge proporcionar um espaço para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esta 

forma de cultura, pois “Uma música, quando é compreendida, comporta uma forma de 

distanciamento da habitual aporética cotidiana da existência de cada um de nós” 

(MENEGHETTI, 2007, p 28). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

            O presente estudo apresenta primeiramente a base teórica das etapas para implantação 

da empresa, estabelecendo de maneira aprofundada todos os processos de análise para o 

empreendimento e, em segundo plano, como que a música pode auxiliar para a obtenção de um 

melhor resultado no dia a dia do ser humano. Esses temas serão desenvolvidos a seguir: 

 

 

2.1 Escola de Música 

 

           A história da música popular urbana no Brasil tem um trajeto longo, constituindo umas 

das tradições da cultura brasileira. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, teve papel 

fundamental neste processo originário da música nacional por ser um local de encontros e 

mediações culturais complexas. Teve início, ao longo do século XIX e XX, boa parte das nossas 

primeiras músicas nacionais. Além do Rio, grande importância neste pontapé inicial é destinado 

ao nordeste brasileiro (representado sobretudo através da Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco). 

Possuindo um fato de relevância, por ser berço do 1º músico de destaque nacional, que foi no 

final da década dos anos 40, o Baião de Luiz Gonzaga conquistou grande sucesso via rádio 

consagrando definitivamente a música nordestina nos meios de comunicação da época 

(NAPOLITANO, 2002, p. 27). 
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Existem três momentos cruciais na formação da tradição musical popular brasileira: 

1) Os anos 20/30 — A consolidação do “samba” como gênero nacional, como 

mainstream (corrente musical principal) a orientar a organização das possibilidades 

de criação e escuta da música popular brasileira. 

2) Os anos 1959-1968 — A mudança radical do lugar social e do conceito de música 

popular brasileira que, mesmo incorporando o mainstream, ampliou os materiais e as 

técnicas musicais e interpretativas, além de consolidar a canção como veículo 

fundamental de projetos culturais e ideológicos mais ambiciosos, dentro de uma 

perspectiva de engajamento típico de uma cultura política “nacional-popular”. 

3) É importante levar em conta um outro momento histórico, menos estudado ainda, 

responsável pela invenção do conceito de “velha guarda” e “era de ouro” da música 

brasileira. Poderíamos, arbitrariamente, situar este outro momento, entre o final dos 

anos 40 (1947 seria uma data válida, pois foi o ano em que Almirante publicou “No 

tempo de Noel Rosa”) e meados dos anos 50. O biênio 1954-56 representa o ápice 

desta operação cultural, com a circulação da Revista de Música Popular, de Lúcio 

Rangel (WASSERMAN, 2001 , p 32). 

 

               É inegável que, desde muito cedo, a música tem grande importância na vida da 

criança, pois além de provocar diferentes sensações, também desenvolve capacidades que serão 

importantes durante o crescimento infantil, contribuindo para seu desenvolvimento 

neurológico, afetivo e motor. Para isso, ela deve ser estimulada com variadas experiências 

musicais a fim de que a criança perceba diferenças entre os estilos, letras, velocidade e ritmos 

melhorando a atenção, memorização e discriminação auditiva. É nesse período que as crianças 

estão mais receptivas às aprendizagens e que também ocorre grande parte do desenvolvimento 

neurológico. 

                Assim, a música é o processo de estímulos mais potente para ativar os circuitos do 

cérebro de forma que, quanto mais cedo a criança entrar em contato com o mundo da música, 

maior será o conhecimento armazenado na memória sonora, devido à assimilação de vários 

códigos sonoros que a música pode oferecer. Tal fato favorece o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, linguísticas e motoras, participando do processo de desenvolvimento da 

sua personalidade, do amadurecimento do caráter e das atitudes comportamentais (MELO et 

al., 2009). 

A música é uma individuação de ordem psíquica, como uma alma que aceita a própria 

encarnação através do engrama, do símbolo ou discurso de vibrações sonoras. Ou seja, 

é como se do grande  mundo da intencionalidade, do hipercampo psíquico , podem – 

se dar diversos percursos, multíplices em si, e no momento em que principiam a 

existir, têm  uma estrutura própria, uma trajetória própria, um elã vital próprio que os 

conclui para a sua apoteose (MENEGHETTI, 2007, p 36). 
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 A contribuição da música no crescimento geral do educando se dá através de vivências 

e reflexões orientadas, onde todos têm o direito de desfrutar, mesmo não tendo aptidão musical 

(TECA BRITO 2003, p. 53), pois o fazer e o praticar se encarregam do desenvolvimento das 

competências do indivíduo. 

 

2.2 Plano de Negócios  

 

            Plano de negócios pode ser descrito como um documento que demonstra o que deve ser 

feito e como deve ser feito para que os objetivos almejados pela empresa sejam conquistados, 

de modo que não sejam cometidos erros no mercado. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2013), um plano de negócios é um documento que 

descreve os objetivos de uma atividade empresarial e quais passos devem ser dados para poder 

alcançá-los, permitindo identificar e diminuir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no 

mercado. É uma ferramenta que pode ser usada na abertura de uma empresa, na avaliação do 

desenvolvimento de um empreendimento já existente, na busca de recursos financeiros ou na 

venda de um projeto. Todo empreendimento passa por vários ciclos de vida, onde encontram 

desafios e dificuldades, fazendo com que surja a necessidade de um plano de negócios 

competente, com estratégias claras e bem definidas que venha a servir de roteiro para o 

empreendedor alcançar suas metas (BERNARDI, 2008). 

            O plano de negócios é um documento que descreve um empreendimento e o modelo de 

negócios que sustenta a empresa (DORNELAS, 2008). Com um planejamento adequado e com 

profissionais qualificados, é possível que os lucros da empresa aumentem e consequentemente 

a probabilidade de sucesso da organização. Através do plano de negócios é possível verificar a 

viabilidade do empreendimento, o desenvolvimento de estratégias e equipes de gestão, atrair 

recursos financeiros e transmitir credibilidade. Embora não garanta a assertividade da empresa, 

o plano de negócios proporciona um roteiro a ser seguido, que busca diminuir o risco de 

problemas futuros, aumentando as chances de sucesso e assim podendo ser referência no âmbito 

de atuação, gerando ganhos não somente para a empresa e sim para todas as pessoas que 

demonstrem interesse em usufruir dos serviços oferecidos, através de um trabalho desenvolvido 

com um planejamento adequado. 
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2.2.1 Estrutura do Plano de Negócios 

 

             A estrutura do plano de negócios adotada para o desenvolvimento deste estudo contém 

tópicos, que serão descritos na sequência: sumário executivo, descrição do empreendimento, 

análise de mercado, plano organizacional, plano operacional, plano de marketing e plano 

financeiro. 

            O plano de negócio segue a seguinte estrutura (DORNELAS, 2008) e, para tanto, consta 

de: Sumário Executivo; Descrição da Empresa; Produtos e Serviços; Mercado e competidores; 

Marketing e vendas; Análise estratégica e Plano financeiro.  

 

2.2.2 Sumário Executivo 

 

           O Sumário Executivo é a primeira parte do plano de negócios e serve para fornecer 

detalhes e informações que possam despertar o interesse de um leitor, conduzindo o 

entendimento do plano de negócios e do que o leitor encontrará nele. Apesar de ser a seção que 

abre o seu plano de negócios, ela é a última parte a ser escrita, pois depende de todos os dados 

coletados e projetados no documento final. Conforme descreve o SEBRAE (2013), o sumário 

executivo deve ser dirigido ao público alvo do plano e nele deve constar: o resumo dos 

principais pontos do plano de negócio; dados dos empreendedores; experiência profissional; 

dados do empreendimento; missão da empresa; setor de atividades; forma jurídica; 

enquadramento tributário; capital social e fonte de recursos, ou seja, o sumário executivo é um 

resumo de todo projeto, contando proposta do planejamento, quais serviços ou produtos serão 

ofertados, quais estratégias de vendas serão atribuídas, quais necessidades dos clientes serão 

supridas, quem são os clientes, valor a ser investido, informações sobre estimativas de vendas, 

custos, lucros, tempo de retorno de investimento, além de todas as características do negócio, 

para que, desta forma, o leitor visualize a ideia ofertada. 

          O sumário executivo deve ser atrativo, de forma que o leitor se interesse pelo plano, 

sempre utilizando as informações chaves para destacar seu interesse de maneira objetiva, 

contemplando de forma clara e concisa (DORNELAS, 2008). 
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2.2.3 Descrição do Empreendimento 

 

           Nesta etapa, deve-se descrever a empresa, mostrando seu histórico, sua estrutura 

empresarial, organograma, onde estará localizado o nome empresarial, parcerias, certificações, 

etc. É preciso mostrar qual é o propósito da organização, apresentando suas características, seu 

diferencial e o diferencial dos serviços ou produtos prestados. Esta etapa deve ser feita com 

cuidado, pois se trata de uma parte descritiva do plano de negócios com o intuito de evitar 

excessos de detalhamentos ou faltas de aspectos relevantes (DORNELAS, 2016 - p. 130).  

           A descrição da empresa deverá apresentar o propósito, natureza dos serviços ou 

produtos, estrutura. Porém, o mais importante da descrição, é tratar das pessoas que farão parte 

da equipe ou grupo de trabalho. Segundo ponto, o principal é a competência dos gestores, 

responsáveis que comandaram o empreendimento, pois estes determinaram o rumo do 

empreendimento, portanto, é o foco dos investidores ao analisarem certo empreendimento 

(DORNELAS 2008). 

           Uma empresa na área da música precisa focar, também, em tornar realidade o desejo do 

aluno ao iniciar-se na música. Atender os aspectos mais subjetivos e de criatividade do ser 

humano. Trabalhar com a sensibilidade, com o dom musical muitas vezes inerente ao ser 

humano e pouco explorado. 

 

Quando eu tocava, era conscientemente “fazer criativo”, isto é, era eu que decidia, 

instante a instante, qual intensidade dar à individuação, em que nível fazê-la chegar, 

se-dar-lhe muito ou dar-lhe tudo... ou seja, o homem, do próprio centro, faz e desfaz 

os próprios contornos (MENEGHETTI, 2007, p.38). 

 

2.2.4 Análise do Mercado 

 

            Neste item, serão apresentados os conceitos referentes à análise de concorrentes, 

clientes e fornecedores. Para Antonio Meneghetti (2013), conseguir analisar o mercado em que 

atua, demonstra ter uma visão mais ampla do mercado de atuação, é preciso conhecer o lugar 

onde se produz, bem como os clientes e consumidores. Para ele, é de extrema importância ter 

um conhecimento das leis, dos hábitos do local e entender as exigências das pessoas. 

 A análise de mercado é um dos pontos mais relevantes do plano de negócio, devendo 

ser elaborado com máxima atenção e cuidado, por ser mais complicado, e conter estratégias de 

abordagem do cliente segundo (DORNELAS, 2008), assim como, estratégias para agregar valor 
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ao produto e/ou serviço buscando a fidelização de seus clientes continuamente. Mas o 

(SEBRAE, 2013) afirma que, existem 4 etapas a serem seguidas para realizar uma análise de 

mercado consistente.  

 Identificar as características gerais dos clientes;  

 Identificar os interesses e comportamentos dos clientes;  

 Identificar o que leva essas pessoas a comprar;  

 Identificar onde estão os seus clientes; 

 

2.2.5 Análise dos Clientes 

 

 Existem diversos tipos de clientes, pode ser pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ), e 

dentro do universo CNPJ temos as seguintes tipos e classificações: micro empreendedor 

individual (MEI), microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), sociedade anônima 

(S/A), entre outras e eles podem ser segmentados de diversas formas, como enfatiza 

(MARTINS, 2006). Clientes não compram somente produtos ou serviços, mas sim uma solução 

de algum desejo que precisam ou para suprir ou resolver alguma necessidade ou problema. Se 

os clientes estão felizes com um produto, eles farão compras novamente e o recomendarão para 

outras pessoas, portanto criar uma boa relação de longo prazo pode ser uma boa estratégia, 

alternativa (DORNELAS, 2016). 

 

2.2.6 Análise Swot 

 

           A análise Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) é uma ferramenta 

utilizada para fazer análises de cenário ou análises de ambiente, sendo usada como base para a 

gestão e o planejamento estratégico de uma organização. É um sistema simples para posicionar 

ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão (DAYCHOUW, 2007). 

 A análise da Matriz SWOT é uma ferramenta essencial para uma organização, pois é 

através dela que a empresa consegue ter uma visão clara e objetiva sobre quais são suas forças 

e fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e ameaças no ambiente externo, dessa 

forma com essa análise os gerentes conseguem elaborar estratégias para obter vantagem 

competitiva e melhor o desempenho organizacional. 
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Figura 1: Matriz Swot 

 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 No Brasil é conhecida como FOFA (Força, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), 

sendo utilizada tanto para estudo de viabilidade de uma empresa, quanto para ser ter um 

mapeamento dos pontos fortes e fracos das empresas que já estão em funcionamento. A análise 

SWOT pode ser representada por um retângulo, dividido em quatro partes: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, conforme demonstra na figura anterior. 

 

2.3 Plano Organizacional 

 

 

            Plano organizacional é a divisão de cargos, setores e tarefas, em diferentes níveis 

hierárquicos de modo que todo o potencial delas seja aproveitado. Tudo isso deve ser pensado 

levando em conta o ramo de atuação da empresa e seus objetivos. Para construir uma boa 

estrutura organizacional, devem-se levar em conta alguns aspectos importantes como identificar 

e estruturar hierarquicamente a empresa, definindo se será uma estrutura vertical ou horizontal 

(ENDEAVOR BRASIL, 2015).  
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 A diferença entre ambas é que empresas com estrutura horizontal são mais participativas 

e colaborativas, seus colaboradores possuem características de pró-atividade e possuem espaço 

para expor suas opiniões, sem gerar constrangimentos dentro da empresa. Nas empresas 

verticais, a diretoria fica lá em cima, com poder centralizado (MARQUES, 2019). 

 Na hora de escolher e desenhar a estrutura organizacional da empresa é preciso levar e 

conta a quantidade de níveis hierárquicos. Mais de três níveis entre o chief executive officer 

(CEO) que é o diretor executivo e a linha de frente, chão de fábrica, resultará em dificuldades 

com a comunicação interna, gerando um ambiente em que não há comunicação entre todos os 

colaboradores da empresa. 

 Quanto mais longa a cadeia de comunicação, mais a mensagem de um CEO pode chegar 

totalmente modificada às pessoas da empresa e vice-versa. Uma boa estrutura organizacional e 

um bom organograma podem ajudar o empresário a acompanhar os resultados de sua empresa, 

o desenvolvimento de seus colaboradores, assim possibilitando melhor identificação de 

oportunidades de crescimento dentro da empresa. 

 

2.4 Plano Operacional 

 

             Nesta parte do trabalho descreve-se como a empresa irá comercializar e desenvolver 

seus produtos, bem como a matéria-prima necessária para a produção, sua capacidade 

produtiva, fornecedores que serão necessários, distribuição e armazenamento. Um layout ou 

planta baixa pode ajudar na distribuição dos equipamentos, setores e pessoas dentro da empresa 

(OLIVEIRA, 2010). 

 O plano operacional, além de descrever como a empresa está estruturada, define o perfil 

dos profissionais e os cargos necessários, bem como as tarefas de cada um e sua remuneração, 

ajudando na etapa de recrutamento e seleção desta equipe (SEBRAE; DORNELAS, 2016). 

 

2.5 Plano de Marketing 

 

           Nesse sentido, o Plano de Marketing tem como finalidade servir como um orientador das 

estratégias das empresas e das instituições interessadas em obter maior eficiência, eficácia e 

efetividade nas atividades orientadas para o marketing (BAROUKI, 2003). 

 

Um dos princípios de marketing de relacionamento é estabelecer relações que sejam 

interessantes para o cliente e para a empresa, deve-se buscar entre os clientes aqueles 
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que potencialmente podem dar maior retorno diante de ofertas diferenciadas que lhe 

estarão disponibilizadas. (CARDOSO, 2000, p.10). 

            As estratégias de marketing são os meios que a empresa deverá utilizar para atingir seus 

objetivos, sendo observados os 4Ps (quatro pés), ou mix de marketing que tem como objetivo 

identificar os possíveis públicos-alvo da empresa e os meios para alcançá-los (DORNELAS, 

2008).  

 

2.5.1 Produtos e Serviços 

 

             Conforme o produto representa algo que pode ser oferecido a um mercado para a sua 

apreciação, uso ou consumo na tentativa de satisfazer um desejo, surge a necessidade ou 

demanda. Existem alguns aspectos da estratégia de produto que podem influenciar o 

comportamento de compra do consumidor. Podem estar relacionados à novidade do produto, 

sua complexidade, sua qualidade percebida, a aparência física do produto, embalagem, rótulo, 

conforto oferecido, etc. Mas além de oferecer produtos com qualidade é preciso oferecer um 

serviço diferenciado para conseguir conquistar os clientes (KOTLER, 2000).  

Referente aos serviços, (LAS CASAS, 2007, p.43) afirma que “constituem em uma 

transação realizada por uma empresa ou por um indivíduo, cujo objetivo não está 

associado à transferência de um bem”. KOTLER (1998, p.58), “serviço é qualquer ato 

ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente 

intangível e não resulte na propriedade de nada”. 

 

 Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. Uma forma bem 

sucedida de serviço deve possuir uma percepção de imagem com qualidade e confiança, a qual 

será construída com o tempo, visto que os consumidores não possuem conhecimento de como 

será o serviço, as empresas devem demonstrar o máximo de eficiência. 

 

2.5.2 Preço 

 

           O preço “é uma variável que pede a determinação de escolhas quanto à formação do 

preço final para o consumidor (alto, médio, baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em 

termos de descontos, vendas a prazo, financiamento” (PINHO, 2001, p. 35). 
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 No processo de definição de um preço para o produto, deve-se atribuir descontos e 

financiamentos, levando em conta não apenas impacto econômico, mas a parte psicológica de 

cada um. As pessoas responsáveis por esta área devem estar atentas a vários fatores, como a 

lista de preços e informá-las aos vendedores, os devidos descontos por quantidades adquiridas, 

entre outros. Para o cliente o preço deve oferecer uma relação custo x benefício satisfatório e 

melhor que os concorrentes (LAS CASAS, 2005). 

             Para KOTLER e KELLER (2006) o preço é o único elemento do mix de marketing que 

gera receita, os demais produzem custos, também é um dos elementos mais flexíveis, pois ele 

pode ser alterado com rapidez. Para o estabelecimento de uma política de preços, (KOTLER, 

1998), apresenta alguns fatores que as empresas devem considerar para a sua definição (Figura 

2).  

 

Estabelecimento de uma política de preço 

                                                          Fonte: Kotler(1998) 

 

 

              Deste modo, esses fatores demonstram a preparação das empresas para 

proporcionarem ao consumidor um preço justo e adequado, de uma forma que satisfaça ambas 

as partes, ou seja, que a relação de troca seja aceitável para o consumidor e que possa ser 

encarada como um diferencial para a empresa envolvida. 

 

2.5.3 Praça 

 

              Praça é também definida como o canal de distribuição, diz respeito ao caminho que o 

produto percorre desde sua produção até o consumo. Um bom produto e um preço adequado 

não são suficientes para assegurar vendas. É necessário que se tenha uma forma eficiente de 

conduzir os produtos até os compradores finais, pois os consumidores estão acostumados e 

muitas vezes exigem comprar seus produtos em locais que lhe sejam acessíveis, convenientes 

e disponíveis quando necessitarem (LAS CASAS, 2006) 
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“Um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de 

oferecimento de um produto ou serviço para uso ou consumo de um consumidor final 

ou usuário empresarial” (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p.49). 

 

 

 

 A distribuição como sendo o agrupamento de várias instituições de marketing e suas 

estruturas de relacionamentos (BOONE; KURTZ, 1998) com o intuito de promover o fluxo dos 

bens e serviços do produtor até o consumidor final. DIAS Et. Al. (2003) complementam que o 

processo de distribuição pode ser direto, ou seja, sem a participação de terceiros, ou indireto, 

com a utilização do atacado e do varejo. Os fatores que contribuem para a escolha do melhor 

sistema de distribuição são: classificação dos bens, disponibilidade de recursos, potencial de 

mercado, concentração geográfica dos clientes, necessidade de estocagem, complexidade do 

bem, entre outros. 

 

2.5.4 Promoção 

 

O papel da promoção é fazer com que os clientes potenciais tenham informações das 

promoções dos produtos, fazendo com que os mesmos possam se encorajar 

persuasivamente para efetuaras compras. Então, a promoção poderá influenciar o 

comportamento de compra do consumidor. Em um sentido mais restrito, a promoção 

constrói a comunicação entre o produto e o consumidor e, em um sentido mais amplo, 

é um instrumento efetivo para o desenvolvimento das ações e realização dos objetivos 

organizacionais.É preciso ter mais do que só um produto bom, ou seja, é necessário 

que se tenha um plano de marketing bem desenvolvido para atingir o público alvo 

(PINHO, 2001, p.42).  

 

             Kotler e Armstrong (2007) concordam que o marketing moderno exige mais do que 

apenas desenvolver um bom produto, colocar um preço competitivo e à disposição dos clientes. 

As empresas também precisam se comunicar com os clientes existentes e potenciais, e aquilo 

que comunicam não deve ser deixado ao acaso, todos os seus esforços de comunicação devem 

ser combinados em um programa de comunicação de marketing consistente.  

  A composição dos instrumentos de comunicação pode ser definida como as principais 

ferramentas de promoção, tais como: propaganda, promoção de vendas, relações públicas ou 

publicidade, força de vendas e marketing direto (MACHADO; CAMFIELD et al., 2012).  
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2.6 Plano Financeiro 

 

           A parte financeira deverá refletir sobre todo o plano, incluindo ganhos, despesas gerais, 

com marketing, com pessoal, custos fixos e variáveis, além de projeções e indicadores, de forma 

que os objetivos e as metas descritas no plano desenhem os dados financeiros por meio dos 

demonstrativos (DORNELAS, 2008). 

 

A parte financeira é para muitos empreendedores, a mais difícil do Plano de negócios. 

Isto porque ela deve refletir em números, tudo o que foi escrito até então nas outras 

seções do plano, incluindo pessoal, custos fixos e variáveis, projeção de vendas e 

análise de rentabilidade de negócio. (DORNELAS, 2008, p.150). 

 

  Os principais demonstrativos usualmente utilizados pelas empresas são: balanço 

patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício e fluxo de caixa. Sendo possível, através 

destes, analisar a viabilidade e o retorno financeiro proporcional que, ainda segundo 

(DORNELAS, 2008), estas análises utilizam os métodos da análise do ponto de equilíbrio, 

payback, taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL). Estes citados são alguns 

métodos básicos para ajudar na tomada de decisão de um investimento, os quais são levados 

em conta neste trabalho acadêmico. 

 

2.6.1 Payback 

 

              Payback é uma técnica utilizada para medir o tempo necessário para ter seu capital 

investido na empresa de volta. E para um investimento se tornar atraente, menor tem que ser o 

tempo de retorno deste investimento (GITMAN, 2004). 

  Este método, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC, 2004) diz que 

busca apurar qual vai ser o tempo necessário para que um investimento cubra os dispêndios 

iniciais. Existe um tempo necessário para recuperar o que foi investido e somente depois que o 

valor dos lucros se equipararem ao investimento inicial é que se pode afirmar que tal 

empreendimento está tendo retorno. 

             Para calcular o payback, é preciso entender primeiramente o que é fluxo de caixa e 

como ele funciona, pois será a partir do fluxo de caixa que será calculado o tempo para o 

investimento retornar. 
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2.6.2 Fluxo de Caixa 

 

           Nas operações do dia a dia de uma empresa a organização financeira é fundamental. Para 

isso, as empresas contam com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, 

denominado fluxo de caixa, que serve para apurar e projetar o saldo disponível para que exista 

sempre capital de giro, para aplicação ou eventuais gastos (SEBRAE, 2019). 

  

           O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros 

todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo 

de caixa para o período projetado. De fácil elaboração para as empresas que possuem os 

controles financeiros bem organizados em suas empresas, ele deve ser utilizado como 

instrumento na tomada de decisões (SEBRAE, 2011). 

 

2.6.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

 

           O valor presente líquido (VPL), para Gitman (2004) leva o valor do dinheiro no tempo, 

ou seja, qual é o retorno mínimo que deve ser obtido em um projeto para que o valor de mercado 

da empresa fique inalterado. 

 Para se obter o VPL, subtraímos o investimento inicial de um projeto (FCo) do valor 

presente de suas entradas de caixa (FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da 

empresa (k), (GTIMAN, 2004). 

Sendo que: 

Σ: somatório 

FC: fluxo de caixa do período n 

i: taxa de desconto 

t: período 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

        Essa parte do trabalho tem como meta apresentar os aspectos metodológicos para o alcance 

do objetivo da pesquisa. A partir deste método da pesquisa, é definido qual o tipo de estudo que 

se realizará, qual a amostragem a ser utilizada, qual a população entrevistada e como será feita 

a análise dos dados coletados na pesquisa. 

 O presente estudo trata-se uma pesquisa quanti/qualitativa de cunho descritivo. Em 

acordo com Gil (2010), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população. 

 A pesquisa qualitativa se caracteriza por não se utilizar instrumentos estáticos na coleta 

e análise dos dados, ou seja, o ambiente natural é a fonte direta para realizar a coleta de dados 

onde o pesquisador é instrumento fundamental no processo de coletar e analisar os dados. Já a 

pesquisa quantitativa considera tudo que se pode medir, traduzindo em números as opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Para a pesquisa quantitativa utilizam-se recursos 

e técnicas estatísticas (ZANELLA, 2009). 

 Neste trabalho a pesquisa qualitativa está presente na análise dos concorrentes e 

fornecedores e a pesquisa quantitativa é apresentada na pesquisa de mercado, análise de clientes 

e no plano financeiro. Assim serão descritos, a seguir, sobre o local de coleta de dados, a 

definição da amostra e as especificidades do instrumento de coleta. 

 

3.1 Local da Coleta de Dados 

 

             Este trabalho foi realizado com aplicação de um questionário para alunos do Ensino 

Médio das Escolas Professor Willy Roos e Dom Érico Ferrari que são as duas únicas 

instituições de ensino que contemplam tal público, ambas pertencentes ao município de Agudo. 

Verifica-se através de perguntas chaves o que a música representa na vida deles e também como 

eles pensam que uma escola de música tem de ser para conseguir tornar-se referência no âmbito 

musical atingindo seu objetivo de capacitar e ensinar instrumentos musicais. Assim se pode 

trazer informações que possam ser úteis para implantação da empresa no município a fim de 

atender a tal demanda. A escolha por este público se deve pelo fato de verificar  como pensam 

os jovens sobre essa temática, apenas nesse nicho de mercado e nesse momento, sendo dessa 

maneira bem segmentada e focada a pesquisa. 
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3.2 Instrumento de Coleta 

 

            Para GIL (2010), a definição do instrumento de coleta de dados depende dos objetivos 

no qual se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser pesquisado. Os instrumentos 

mais comuns e usados de coleta de dados são:  

 

 Entrevista: é a obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado assunto 

ou problema. 

 Observação sistemática: tem planejamento e realiza-se em condições controladas para 

responder os propósitos pré-estabelecidos. 

 Individual: realizada por pesquisador. 

 Não participante: o pesquisador presencia o fato, mas não participa. 

 Na vida real: registro dos dados à medida que acontecem. 

 Questionários: caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao respondente 

por escrito. O questionário pode ser aberto, estruturado ou não, ou fechado. 

 

3.3 Criando o Empreendimento 

 

a) Nome empresarial: Art Musical Ltda 

 

b) Missão: Qualificar a educação musical da região central do estado do Rio Grande do Sul, 

inserido no contexto musical a partir de práticas pedagógicas, de modo inovador capaz de 

desenvolver competências cognitivas e socioemocionais. 

 

c) Visão: Ser um agente transformador da educação e uma referência em práticas musicais 

inovadoras. Promover o desenvolvimento de pessoas como protagonistas, capazes de contribuir 

para a sociedade em que estão inseridas. 

 

d) Valores: 

- Ética e transparência; Respeito; Comprometimento; Trabalho compartilhado; Saber servir. 
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e) Logomarca: 

 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

f) Modelos de Futuras instalações da empresa e estúdio musical: 

 

Figura 3 - Parte Externa da empresa domiciliar. 

 
FONTE: PLANTAS DE CASAS.COM.BR 
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Figura 4 - Exemplo 1 de Modelo de estúdio musical 

 
FONTE: LIMAONAGUA.COM.BR 

 

 

 

 

Figura 5 - Exemplo 2 de Modelo de estúdio musical 

 

 
FONTE: LIMAONAGUA.COM.BR 
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Figura 6 - Exemplo 3 de Modelo de estúdio musical 

 
 

 
FONTE: BATERASBEATCUIABA.COM.BR 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Realizada a pesquisa – via questionário – com os alunos do Ensino Médio, passou-se a 

compilação dos dados e subsequente elaboração de gráficos para uma melhor visualização dos 

dados. Assim, obteve-se os seguintes resultados que serão demonstrados e fundamentados na 

sequência abaixo. Salienta-se novamente que o questionário da pesquisa foi aplicado em 258 

alunos de Ensino Médio matriculados na Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy 

Roos e Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari, ambas localizadas no 

município de Agudo/RS. 

          No gráfico 1, sobre Gênero, pode-se verificar que 137 (53%) dos respondentes são do 

sexo Feminino, 114 (44%) são do sexo Masculino e 7 (3%) não se identificaram. Essas 

informações são de relevância para ter uma base mais discriminada sobre qual público estamos 

tratando e, como pode ser visualizado, foi obtido um resultado bem equilibrado. 
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Gráfico 1 - Gênero 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

           Dando sequência aos resultados obtidos, na representação do gráfico 2 consta a 

primeira questão elaborada aos alunos que era da tipologia Optativa, ou seja, deveria ser 

respondida somente por quem já havia tido contato com algum instrumento musical durante 

sua trajetória de vida. Partindo dessa premissa, foi importante para primeiramente verificar a 

quantidade de pessoas que já tiveram na prática um real contato musical. Em segundo lugar, 

para identificar o que trouxe de mais benéfico para si está experimentação. 

 

A aprendizagem em música desenvolve capacidades pessoais, sociais e cognitivas, 

que por sua vez podem potenciar o desempenho acadêmico. A existência de uma 

correlação entre aprendizagem musical e desempenho matemático tem fortes 

implicações educacionais, especialmente na inclusão ou manutenção do ensino da 

música no currículo acadêmico nacional (COIMBRA; LUIZ, 2008, p.17). 

 

           Obteve-se os seguintes resultados: 108 (42%) respondentes deixaram em branco o que 

se explica pelo fato de não terem tido contato com nenhum instrumento musical. Já 86 (33%) 

acreditam que o benefício seria cognitivo, 44 (17%) que ajuda na parte motora e os 20 (8%) 

pensam que a parte linguística é que seria a mais beneficiada neste processo musical. 

 

 

 

44%

53%

3%

Masculino

Feminino

Brancos e/ou Nulos
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Gráfico 2 - Principal benefício que traz a aprendizagem de instrumentos musicais 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

            A terceira questão que foi respondida pelo público estudantil é referente à importância 

da música em suas vidas. Conforme pode ser visto no Gráfico 3, os resultados foram bastante 

expressivos com relação à presença musical no cotidiano, pois apresentou 237 (92%) alunos 

considerando relevante a música e o restante 21 (8%) não gostam ou não acham que a música 

tenha algum significado importante. 

             Tais resultados obtidos podem ser explicados com base em alguns argumentos e 

considerações que os pesquisados utilizaram para justificar sua escolha: ajuda a relaxar, tirar 

o stress, sonhar, concentrar, causa sensação de bem-estar, prazer e felicidade. Assim, a música 

é de extrema relevância para a harmonia da vida humana, quer em aspectos subjetivos ou de 

inteligência corporal. 

 

Apesar de Gardner frisar uma inteligência específica para as competências musicais, 

será importante refletir sobre a ligação da música também com outras dimensões da 

inteligência, como por exemplo a inteligência corporal - cinestésica – reportando-se 

esta dimensão da inteligência à capacidade de controlar os movimentos corporais e 

de manipular objetos com destreza através do uso eficiente da coordenação grossa 

ou fina, a prática de um instrumento musical estará intimamente relacionado com 

esta dimensão da inteligência; outros autores têm alertado para uma possível relação 

entre música e as capacidades espaciais,ou a linguagem, ou, ainda, a matemática. 

(Gama; Gómez e Gill, 2010, p.19-20; Iresen e Hallam, 2001, p.203,204; Oliveira, 

1999, p.50-52). 

33%

8%

17%

42%
Cognitiva

Linguística

Motora

Brancos e/ou Nulos
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Gráfico 3 - Importância da música na sua vida 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

           A quarta questão elaborada foi com relação ao modelo ideal de realizar as aulas de 

aprendizagem de instrumentos musicais, foi constatado, no Gráfico 4, que a maioria dos 

alunos prefere fazer as aulas em grupo sendo 150 (58%), preferem fazer de forma individual 

59 (23%), gostariam em dupla 41 (16%) e o restante 8 (3%) são os respondentes que não se 

manifestaram deixando em branco qualquer opção. Tal questionamento é relevante pelo 

simples fato de prepararmos um ambiente e estilo de aulas apropriado conforme a demanda 

dos possíveis clientes futuros. 

 

Diante dessas questões, aulas práticas, em grupo, em que o enfoque seja um primeiro 

contato com o fazer musical, sem exigência de algum conhecimento prévio ou até 

mesmo, num primeiro momento, de possuir um instrumento musical, podem ser uma 

boa opção de iniciação. Na minha experiência como educador musical, vivenciei 

processos de aprendizado coletivo em espaços diversos, que vão desde escola de 

ensino regular, passando pela promoção de encontros, em estúdios, de meus alunos 

particulares de violão e guitarra com alunos de professores de outros instrumentos, 

até as experiências com turmas maiores em projeto de ação social – organizações 

não governamentais (MENEZES, 2010, p.62). 
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Gráfico 4 - Modelo para as aulas musicais 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

             No Gráfico 5, com relação ao interesse no instrumento musical, teve 116 (45%) 

respondentes que gostariam do violão, a segunda opção mais votada teve um verdadeiro 

empate técnico entre a guitarra e teclado com 46 (18%) cada, preferem gaita 39 (15%)  e os 

que deixaram em branco ou preferiram não se manifestar computou 11 (4%). Tal resposta 

obtida ajudará bastante na hora de optar por quais instrumentos musicais fazer um maior 

investimento, esperando o retorno de acordo com a demanda. 

 

O conceito de vocação nos remete ao termo vocationare, verbete latim referente à 

chamado. O sentido religioso da sua origem está vinculado à noção de 

predestinação. Atualmente, o senso comum emprega o termo ao se referir a uma 

predisposição inata da pessoa para uma determinada área profissional ou artística 

(ANTUNES; RIBEIRO; FREIRE, 2010, p.1638) 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

16%
58%

3%

Individual

Em dupla

Em grupo

Brancos e/ou Nulos



34  

Gráfico 5 - Instrumento musical que lhe interessa 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

         No Gráfico 6, o resultado foi bastante expressivo relativo à existência de interesse pela 

música, no ambiente onde os respondentes convivem no seu cotidiano, 208 (81%) acreditam 

que Sim, e 50 (19%) Não. Haja vista tamanho interesse por tal temática surge a possibilidade 

e oportunidade de explorar com mais profundidade numa campanha de marketing as próprias 

famílias e pessoas próximas desse público de alunos do Ensino Médio, por conta de tamanho 

interesse relatado. 
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Gráfico 6 - Em seu meio social acredita que a interesse na música 

 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

 

          No Gráfico 7, questionou-se qual a preferência pelo turno das aulas de música e teve 

bastante equilíbrio nos resultados 122 (47%) optaram pela turno da tarde, 119 (46%) turno da 

noite, 11 (4%) no turno da manhã e  6 (3%) não optaram por decidir nenhuma das opções, 

deixando em branco. Umas das possíveis explicações, para se ter chegado a estes números é 

que como os respondentes estudam no turno da manhã, obviamente só poderia restar outras 

duas alternativas possíveis para realizarem as aulas de música nesse momento enquanto 

estiverem nessa situação escolar. 
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Gráfico 7 - Qual seria o melhor turno para as aulas 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

 

          No Gráfico 8, os respondentes optaram com relação a duração de uma aula de música 

qual seria o mais adequado, 118 (46%) escolheram uma hora e vinte minutos, 75 (29%) 

cinquenta minutos, 56 (22%) duas horas e os demais 9 (3%) deixaram em branco. Tal 

questionamento foi importante para montarmos, com base nisso, um planejamento estratégico 

no sentido de quantas aulas poderiam ser realizadas durante um dia, semana e mês. Enfim, 

conseguir medir também a quantidade máxima de clientes que podem ser atendidos num início 

de atividades da empresa. 
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Gráfico 8 - Qual seria o tempo ideal para as aulas 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

          Já com relação a um valor financeiro mensal que seria justo na opinião dos respondentes 

por uma aula semanal de música 188 (73%) cem reais, 61 (24%) cento e vinte reais, 5 (2%) 

cento e cinquenta reais e os demais 4 (1%) zero reais. Umas das possíveis explicações se deve 

muito pelo fato do público ser estudantes e menores de idade, que dependem, a grande maioria, 

dos pais com relação a recursos financeiros. 

 

Gráfico 9 - O valor justo mensal por uma aula de música semanal 

 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho acadêmico buscou, através de sua pesquisa de campo via 

questionário, focado neste momento no público de estudantes do Ensino Médio do 

município de Agudo, responder o problema de pesquisa: Há a viabilidade de implantação 

de uma escola de música, para que ela se torne referência na região da Quarta Colônia? 

Após a apresentação de todas as informações da pesquisa realizada e os resultados 

obtidos, além de plano de negócios inicial elaborado, considera - se que há viabilidade 

para abertura da empresa, assim respondendo ao problema de pesquisa. 

Verificou-se, através da pesquisa, que a demanda é grande em relação ao interesse 

pela aprendizagem e temática vinculada à música de modo geral. Constatou-se que a 

região da Quarta Colônia está carente deste tipo de serviço, ou seja, praticamente não há 

empresas desse ramo (ao menos formalizadas) prestando-o. O que há realmente são 

alguns poucos que trabalham via pessoa física, apenas ministrando aulas particulares 

para aprendizagem de instrumentos musicais. E, como forma de garantia que a demanda 

deste serviço realmente existe, passa-se as seguintes informações em relação à pesquisa 

realizada: obteve apenas 3% de margem de erro devido à população alvo representar no 

município cerca de 350 alunos matriculados no Ensino Médio em todas suas modalidades 

e a amostragem foi feita com 258 respondentes. 

Também se verificou que há necessidade e demanda de prestação dos serviços a 

domicílio e, além de atender no local da empresa, outra possibilidade é firmar parcerias 

com os governos municipais de toda a Quarta Colônia – Dona Francisca, Paraíso do Sul, 

Faxinal do Soturno, Nova Palma, São João do Polêsine e Restinga Sêca – mais 

especificamente com as secretarias de Comunicação Social e de Cultura e Lazer para de 

prestação de serviços, como também com a Orquestra Recanto Maestro ( que hoje já 

congrega alunos da região). Ademais, a escolha do município por Agudo para a 

instalação da empresa, deve-se ao fato de ser uma das maiores cidades da região, com 

economia, movimentação de pessoas e comércio mais fortes, servindo de referência para 

munícipes vizinhos, principalmente de Dona Francisca e Paraíso do Sul, realizarem 

atividades do cotidiano como: profissionais, bancárias, mercado, lojas de vestuário, 

atendimentos médicos, entre outros. 

                Quanto à viabilidade financeira, esta foi baseada em estimativas que apontam um 

cenário favorável para a implantação do empreendimento. Tais afirmações podem ser 

embasadas na pesquisa realizada com os jovens estudantes e com um dos futuros sócios e autor 
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desse trabalho acadêmico, que já teve uma experimentação profissional de trabalho numa 

empresa do ramo no município de Agudo, tendo, assim,  um conhecimento prático de vivência  

para afirmar que tal atividade gera um retorno financeiro bastante favorável, desde que a 

empresa seja bem administrada. E isso também pode ser visualizado pela projeção financeira 

anual que foi elaborada na tabela de Fluxo Financeiro, localizada no APÊNDICE A - PLANO 

DE NEGÓCIOS NA PRÁTICA.  

                Portanto, o que fica como aprendizado é que, para início de qualquer atividade 

empresarial, é indispensável realizar um sólido planejamento e estudo prévio sobre o 

produto/serviço que se deseja prestar ou vender, a fim de verificar se existe interesse de 

outras pessoas na sua solução ofertada no mercado de trabalho. 
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APÊNDICE A - PLANO DE NEGÓCIOS NA PRÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE MÚSICA E O SEU ENSINO  

SEXO: (    ) Feminino   (    ) Masculino   

 

IDADE: 

 

1 - (OPTATIVA: PARA QUEM JÁ TEVE CONTATO COM ALGUM INSTRUMENTO 

MUSICAL) 

Qual o principal benefício que lhe trouxe a aprendizagem de algum(uns) instrumento(s) 

musical(is)? Desenvolvimento de habilidades:  

(    ) Cognitiva (conhecimento),  

(    ) Linguística (língua, fala e linguagem) 

(    ) Motora 

___________________________________________________________________ 

2 - Você considera a música importante na sua vida. 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Justifique: 

____________________________________________________________________ 

3 - Como você pensa que seria um modelo ideal para as aulas musicais? 

(    ) Individual 

(    ) Em dupla 

(    ) Em grupo 

 

4 - Qual(ais) instrumentos musicais você teria interesse em aprender a tocar? 

 

5 - Em seu meio social, você acredita que existe interesse na aprendizagem de tocar 

instrumentos musicais? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

 

6 - Qual seria o melhor turno para as aulas: 
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(    ) MANHÃ 

(    ) TARDE 

(    ) NOITE 

 

7 - Qual seria o tempo ideal de duração para cada aula? 

(    ) 50 minutos 

(    ) 1 hora e 20 minutos 

(    ) 2 horas 

____________________________________________________________ 

8 - O que você considera um preço justo mensal, para uma aula semanal? 

(    ) R$100,00 

(    ) R$120,00 

(    ) R$150,00 
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I – Sumário Executivo; 

 

 O mercado musical brasileiro vem numa escala crescente nos últimos anos, acima até 

do mercado global. No ano de 2018 teve um aumento de 15,4% na comparação com a média 

global que ficou em 9,7% de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica 

(IFPI , 2019). Com base nessas informações ganha ainda mais força a criação de uma empresa 

de música na região da Quarta Colônia, localizada no centro do Estado do Rio Grande do Sul, 

uma vez que não há, hoje, no local, empresa constituída formalmente que presta serviços dessa 

natureza. A empresa consistiria em uma escola de ensino de instrumentos musicais, atendendo 

a diferentes faixas etárias – de  jovens a idosos –  que buscam uma atividade saudável de cultura 

e lazer. 

 Outra questão de suma importância que contribui para o início das atividades 

empresariais é o custo fixo mensal. Os investimentos iniciais no empreendimento são baixos, o 

que facilita conseguir resgatar rapidamente o que foi aplicado de forma financeira na empresa 

em um curto espaço de tempo.  

 

 II – Descrição da Empresa;  

 

 A empresa Art Musical Ltda, surge inspirada em um sonho de infância de um dos 

autores desse trabalho acadêmico, com perspectivas de início de suas atividades empresariais 

no 1º trimestre do ano de 2020. Irá atuar no segmento de ensino, aprendizado de instrumentos 

musicais como: violão, flauta, teclado, guitarra, gaita, entre outros. Tendo como sede o 

município de Agudo, estado do Rio Grande do Sul. Localizar-se- á no bairro Centro, em local 

residencial de um dos futuros sócios e autor desse trabalho. Contará com um professor que vai 

ministrar as aulas de instrumentação musical por meio de uma metodologia que contemplará 

aulas presenciais com material didático como polígrafos, plano de ensino e aulas virtuais por 

meio de vídeos. Além de um evento mensal de integração para todos os alunos com o intuito 

de promover apresentações no município, como em datas festivas e em todos demais municípios 

vizinhos da região centro. Contará também com um auxiliar administrativo que ficará a cargo 

de atividade como: abertura de ficha cadastral, elaboração do contrato de prestação de serviço, 

além de cuidar da parte fiscal e tributária da empresa junto as entidades governamentais a fim 

de garantir a legalização correta das atividades empresariais. Outro aspecto é a busca por 

parceiros como as prefeituras, escolas e empresas que fazem parte dos municípios vizinhos, que 

ficará a cargo dos dois sócios do empreendimento musical. 
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III – Produtos e Serviços;  

 

 O serviço a ser prestado será através de práticas musicais inovadoras, com uso de vários 

instrumentos musicais de acordo com o desejo de aprender do cliente, vídeo-aulas e encontro 

mensal de integração de todos alunos. As aulas terão um encontro semanal contemplando dessa 

forma entre quatro ou cinco mensais. Cada aula terá duração de cinquenta minutos a ser definido 

dia da semana e horário no momento da inscrição junto à ficha cadastral. Serão ofertadas aulas 

nas modalidades individual, em duplas ou em grupos, atendendo ao interesse do cliente e tabela 

de preços. 

            Dependendo das parcerias realizadas, como por exemplo: Parceria junto à Prefeitura 

Municipal de Paraíso do Sul, irá ser determinado um dia ou turno de serviços a serem prestados 

no município vizinho, para as pessoas que façam parte deste programa social de cultura e lazer 

do governo municipal e facilitaria agendamentos de aulas nesse dia, momentos para outros 

clientes dessa cidade. 

            Um outro programa que será disponibilizado é o do Incentive e Ganhe, que consiste em: 

se um cliente atual incentivar e conseguir convencer a entrada de um novo cliente, fazendo com 

que este se matricule de fato, esse aluno que fez o incentivo ganhará um desconto de 50% em 

uma mensalidade, por meritocracia.  

 

IV – Mercado e competidores;  

  

 O mercado alvo a ser explorado será de jovens a idosos, sem restrição de idade, ambos 

os sexos. Principalmente na região do centro do estado do Rio Grande do Sul, nas cidades 

vizinhas do município de Agudo, como Paraíso do Sul, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, 

Restinga Sêca, São João do Polêsine, entre outros. Já competidores empresariais na área 

musical, praticamente não existem, uma vez que não foi encontrado nenhum registro na junta 

comercial. 

 

V – Marketing e vendas;  

 

 O marketing dar-se-á através das redes sociais, folders ou boca a boca, por se tratar de 

municípios pequenos com médias inferiores a 20.000 habitantes. Já as vendas serão feitas de 

acordo com a aula sendo executada de maneira individual, dupla ou em grupo para se ter a 

diferenciação dos valores mensais. 
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FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 
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VI – Análise estratégica;  

 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 

 

 

 

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019) 
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VII – Plano financeiro;  

 

             A partir deste ponto contempla-se o plano financeiro que tem como papel demonstrar 

em termos monetários tudo que será investido para se iniciar as atividades no mercado de 

trabalho, com ele também se projeta os custos de funcionamento e se faz projeção de receitas, 

e entre outros relatórios necessários para avaliar os custos iniciais e também o retorno 

financeiro, para assim poder verificar se é viável investir nesse negócio e a partir de quanto 

tempo teremos que aumentar nosso espaço físico para as aulas, nos auxiliando para tomarmos 

as melhores decisões. 

            O regime tributário será pela opção do Simples Nacional. Após o registro na Junta 

Comercial será providenciado os documentos necessários como: contrato social, registro no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita Federal, obtenção da Inscrição 

Estadual na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e a inscrição para 

funcionamento na Prefeitura Municipal de Agudo. 

 Inicialmente o empreendimento terá início em uma sala na residência de um dos sócios. 

Assim, o custo de aluguel de uma sala, ou espaço comercial não irá existir num primeiro 

momento, além de já possuir os instrumentos musicais, notebook e infra-estrutura básica 

suficiente para o início imediato das atividades empresariais do estabelecimento. 

             Abaixo será demonstrado uma projeção em uma tabela com relação ao fluxo financeiro 

da empresa durante o ano de 2020. Que contempla as seguintes variáveis, com relação a 

entradas financeiras partindo da exemplificação com 20 alunos no mês 01 sendo que, de cada 

aluno, a empresa teria um ganho de R$ 120,00 relativo à mensalidade das aulas de música e R$ 

20,00 por aluno das apostilas, representando um retorno total de R$ 2.800,00. Nos demais meses 

do ano, projetando uma crescente de alunos. Porém nos meses em que se manteve o mesmo 

número de clientes logicamente não se teve ganho com as apostilas. 

 Já os investimentos iniciais daria um custo de ao menos R$ 1.500,00 divididos da 

seguinte forma: folders = R$ 300,00; publicidade e propaganda = R$ 500,00; documentação de 

abertura da empresa = R$ 700,00. As despesas fixas somariam em torno de R$ 300,00 mensais, 

com distribuição nos seguintes itens: água, luz e internet. Com base em tal premissa, abaixo 

segue os demais investimentos inicias para viabilização das atividades da empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

 MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

FLUXO 
FINANCEIRO              -                -                -                -                -                -                

ENTRADA                         

Aulas de 
Musica   2.400,00   3.600,00  

  
4.800,00  

  
6.000,00   6.000,00  

  
7.200,00   7.200,00  

  
7.200,00    7.200,00   7.320,00   7.440,00      7.440,00  

Apostilas      400,00      200,00  
     
200,00  

     
200,00    

     
200,00              20,00        20,00    

TOTAL   2.800,00   3.800,00  
  
5.000,00  

  
6.200,00   6.000,00  

  
7.400,00   7.200,00  

  
7.200,00    7.200,00   7.340,00   7.460,00      7.440,00  

INVESTIMENTO 
INICIAL                         

Folders      300,00                        

Publicidade e 
Propaganda      500,00                        

Documentação 
abertura da 
empresa      700,00                        

TOTAL   1.500,00                        

DESPESA FIXA                         

LUZ      100,00      120,00  
     
120,00  

     
110,00      120,00  

     
120,00      120,00  

     
120,00       120,00      120,00      120,00         120,00  

ÁGUA        80,00        80,00         80,00         80,00        80,00         80,00        80,00         80,00         80,00        80,00        80,00           80,00  

INTERNET        90,00        90,00         90,00         90,00        90,00         90,00        90,00         90,00         90,00        90,00        90,00           90,00  

TOTAL      270,00      290,00  
     
290,00  

     
280,00      290,00  

     
290,00      290,00  

     
290,00       290,00      290,00      290,00         290,00  

SALDO 
FINAL   1.030,00   3.510,00  

  
4.710,00  

  
5.920,00   5.710,00  

  
7.110,00   6.910,00  

  
6.910,00  6.910,00 7.050,00 7.170,00 7.150,00 

LUCRO/ 
DOZE MESES                       70.090,00 
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