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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido no intuito de investigar uma queda das vendas na em-

presa de calçados Paraíso, bem como identificar os pontos que levaram a essa deficiência. Foi 

realizado um estudo de caso, com visita à empresa e entrevista dos sócios, colaboradora e cli-

entes. Foi possível assim colher informações importantes sobre qual a mente empresarial capaz 

de tocar o negócio, aonde ela quer chegar e quais os possíveis pontos a serem modificados a 

fim de resgatar e reimpostar a performance empresarial. Partindo-se disso, identificou-se o que 

é necessário para reorganizar comercialmente o negócio e recuperar a empresa e seus ganhos 

como um todo. 

Palavras-chave: Calçados. Líder. Vendas 

 

ABSTRACT 

This work was developed in order to investigate a drop in sales in the shoe company 

Paraíso, as well as to identify the points that lead to this deficiency. A case study was carried 

out, with a visit to the company and interviews with partners, collaborators and customers. It 

was thus possible to gather important information about which business mind is capable of 

running the business, where it wants to go to and what are the possible points to be modified in 

order to rescue and reinstate business performance. Based on that, it was identified what is 

necessary to commercially reorganize the business and recover the company and its earnings 

as a whole. 

Key words: Footwear. Leader. Sale 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Paraíso Calçados1 é uma empresa de calçados, varejista, familiar, localizada no mu-

nicípio de São Marcos, fundada no ano de 2007, por dois sócios, um homem e uma mulher, 

casados, que são sócios proprietários e que no trabalho chamaremos de “sócio” e “sócia”.  

A empresa surgiu por uma oportunidade de negócio visualizada pelo Sócio, onde ele 

percebeu que existia um mercado promissor de venda de calçados. 

Teve início com venda numa sala pequena locada com perfil de clientes mais populares. 

Depois, com o aumento das vendas, mais ou menos 3 anos depois, sentiu-se a necessidade de 

espaço maior e melhor localização bem como de colaboradores. 

Hoje, a empresa encontra-se bem localizada, no centro da cidade, com sala ampla, em 

uma esquina, onde há o único semáforo da cidade, portanto um lugar estratégico com bastante 

fluxo de pessoas. E conta com uma colaboradora para venda direta ao cliente. 

O problema a resolver, repassado por um dos sócios, o homem, é manter-se no mercado 

e aumentar as vendas da empresa, que diminuíram. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar a causa primeira da queda de vendas da empresa Paraíso Calçados. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Entender a situação comercial da empresa 

b) Estudar como se dá a gestão econômica do negócio 

 
1 Foram usados nomes fictícios para empresa e sócios. 
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c) Colher os aspectos dinâmicos, conscientes e inconscientes, da empresa 

d) Identificar, entre os sócios, qual a liderança que tem a vocação e ambição genuína 

para tocar o negócio 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O motivo da escolha dessa empresa foi tentar resolver a queixa de um colega empresá-

rio, utilizando os conhecimentos de Psicologia Empresarial e Psicologia do Líder, abordados 

no curso de MBA da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). 

O estudo da pequena empresa motivou os componentes do grupo por se identificarem 

em alguns aspectos deste negócio e ter a oportunidade, através do estudo e pesquisa, de apren-

dizado e aproveitamento para melhorias nos seus próprios negócios. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realização desse trabalho foi elaborado um estudo de caso, com visita à empresa 

de Paraíso Calçados e aplicadas entrevistas com 4 pessoas:  2 sócios, 1 colaboradora e 1 cliente. 

 

2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva. 

 

2.2 AMOSTRAGEM E SUJEITOS DA PESQUISA 

A coleta de dados se deu em um momento com entrevistas individuais semi-estruturadas 

e observação dos participantes durante a visita na empresa. Foram realizadas 4 entrevistas. 

A primeira entrevistada foi a sócia proprietária que atua na área de calçados desde a 

abertura da empresa, identificada como sendo quem tem a paixão pelos calçados e conhece o 

real funcionamento das vendas direto ao cliente. 

Posterior à primeira entrevista foi entrevistado o sócio proprietário e que atua junta-

mente com a sócia em escolha de produtos e quantidade dos mesmos para a venda, e tem parte 

nos lucros da empresa. 

Na sequência foi ouvida a colaboradora que trabalha na empresa há 2 anos e que tem 

forte ligação afetiva com a empresária, tendo muita cumplicidade em assuntos da empresa e 

pessoais. 

Com o cliente foram coletadas informações sobre a loja como: atendimento, produtos 

da loja e colhidas sugestões. As entrevistas foram realizadas no dia 04/09/2020. Junto às en-

trevistas, realizou-se a observação dos participantes e dinâmicas na visita à empresa e ao longo 

das entrevistas. 
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2.3 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi feita por entrevistas semi-estruturadas com perguntas e respostas 

transcritas na hora. O roteiro das perguntas se encontra no apêndice A. 

As questões foram respondidas na íntegra, com consentimento dos participantes e, após, 

foram analisadas de forma imparcial, tentando perceber a forma dinâmica de como o negocio é 

conduzido pelos proprietários.  

Na formação inicial do grupo de pesquisa havia o sócio proprietário como integrante, 

porém, com este fator estava direcionando a uma pré-conclusão do problema, levando o grupo 

a um entendimento baseado em emoções e nas percepções que ele passava em conversas, foi 

então sugerido a troca do integrante por outro sem nenhuma relação de amizade e conhecimento 

prévio do problema. 

A partir desse momento, foram reestruturadas as perguntas buscando compreender e 

rever os pontos com relevância verdadeira que impactam nos resultados da empresa, livres de 

pré-julgamentos. 

Ainda durante o processo de coleta de dados, viu-se a necessidade de mais informações, 

surgindo a ideia de entrevistar clientes para complementar, obtendo assim informações para 

entender como os clientes percebem a empresa, produtos, desconto, atendimento, apresentação, 

todos os aspectos que fazem o conjunto do negócio. 

Importante ressaltar que entrar numa pesquisa de modo neutro, sem julgamento, faz com 

que o resultado seja o mais assertivo possível, por este motivo o grupo, durante a formulação 

das perguntas, tentou montar questionamentos os mais abertos possíveis, e durante as entrevis-

tas surgiram novas perguntar para compreender melhor a situação. Também foi observado as-

pectos da linguagem não-verbal dos entrevistados, como o corpo se portava durante as pergun-

tas, e percepções do grupo.    
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2.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para analisar os dados coletados na entrevista, foram usados conhecimentos relaciona-

dos à Psicologia Empresarial e à Psicologia do Líder adquiridos no curso de MBA da AMF, a 

partir da revisão de literatura das obras do Acad. Prof. Antonio Meneghetti, e também, inter-

pretações por parte de cada componente do grupo com base em exemplos, experiências e con-

dutas nas suas próprias empresas. 

Destaca-se que os entrevistados são indivíduos ligados diretamente à empresa e o ele-

mento comum em todos é a sobrevivência econômica a partir da empresa.  
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados iniciará com uma análise dos dados a partir da revisão da lite-

ratura, seguirá com o resgate do problema principal da pesquisa, e concluirá com orientações 

práticas a partir das análises.  

 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS A PARTIR DA REVISÃO DA LITERATURA 

O casal de proprietários da empresa Paraíso Calçados concordou em iniciar juntos um 

negócio de calçados por necessidade e pela oportunidade de se tornarem autônomos por meio 

de um negócio. Porém somente um dos sócios tem maior vocação, potencial comercial e paixão 

pelo negócio de calçados, sendo que o outro tem apenas ligação econômica. Como verbalizou 

o sócio: “Vi números, não foi identidade com calçados. Não tenho ligação afetiva com calçado 

e sim com dinheiro”. Visto isso, a literatura nos mostra algumas passagens, que nos auxiliam 

num primeiro entendimento do caso. 

De acordo com Meneghetti (2013), na obra Psicologia Empresarial, é importante saber 

amar o próprio jogo, ou seja, formalizar líderes de ação, cada um em seu próprio interesse e 

pela própria empresa, tendo sempre presente que quanto mais pessoas realizam o próprio busi-

ness de modo legal, tanto mais se melhora a sociedade. O sujeito é o objeto da empresa, do 

próprio trabalho. A pessoa conta mais que o produto. 

Meneghetti (2013) alerta ainda: o “brinquedo” que você quer dar aos outros, para você, 

quanto é realmente válido, belo e apaixonante? O quanto é seu? Muitas pessoas vendem, tratam 

algo que não é delas, algo que não sabem, que não amam, que lhes foi sobreposto como um 

selo, distante do qual psicologicamente e fisiologicamente vivem. 

Na obra A Riqueza como Arte de Ser, Meneghetti (2016) fala sobre competência e com-

petitividade. Quem quer verdadeiramente tornar-se exitoso, primeiramente deve preparar-se 

para ser competente, que é aquele quem tem um primado de saber e de fazer uma profissão, 



 

15 

 

certo trabalho, ofício. A competência é um exercício cotidiano, um contínuo sacrifício, inici-

ando do próprio pequeno espaço, para depois aumentar sempre mais.   

Em Psicologia Empresarial Meneghetti (2013) conceitua o Core business como sendo 

a centralidade que motiva o interesse, a ação, a técnica de racionalidade da empresa. É o ponto 

que especifica a ambição do empresário e motiva toda a operação managerial, pois aquele que 

está dividido em muitos interesses, é medíocre em cada um deles. Esse coração é forte na me-

dida em que a empresa e o empresário têm competência competitiva. 

O negócio teve início por empréstimo familiar da sócia que iniciou as vendas e que 

possuía o potencial comercial, sendo que antes tinha como primeira fonte de renda um trabalho 

em atendimento e vendas, porém em outro ramo. O outro sócio sempre trabalhou em linha de 

produção. E inclusive atualmente ainda mantêm um emprego concomitante ao trabalho na loja 

de calçados. 

O critério usado por ambos os sócios na compra de produtos sempre foi pelo produto 

mais popular, com menor preço agregado. 

Nesse sentido, Meneghetti (2013) alerta que o ponto chave é saber vender o serviço, o 

produto é relativo. É primário o serviço que se presta àquele tipo de clientela. O modo de servir 

os clientes, reais ou futuros, deve coincidir com as suas necessidades e curiosidades. Uma pro-

dução competitiva distinta significa que oferece um serviço qualitativamente, economicamente, 

distinto. Porque o mercado não é baseado nas necessidades primárias, mas é fundado nas ne-

cessidades secundárias, isto é, as pessoas compram para serem superiores, terem satisfação. 

Portanto é preciso procurar corresponder com máxima economia ao melhor resultado. 

Meneghetti (2016) também explica que a competência deve ser competitiva. Deve-se 

sempre olhar se há outros que fazem o mesmo serviço, e sempre encontrar algo para superá-

los. Portanto a competitividade é a arte, a racionalidade de saber servir a sociedade com ante-

cipação, com economia e com qualidade. A partir da vocação e amor pelo projeto, pode-se 

então se tornar competitivo naquilo que se faz. 

Segundo os sócios, o negócio, desde o início, obteve lucro crescente, tendo seu ápice 

nos primeiros 3 anos (2012, 2013 e 2014). Após este período, iniciou-se uma crise de mercado 

e afetiva entre os sócios, bem como desconexão de papéis. O sócio relatou perda de interesse 
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no negócio e a sócia assumiu a empresa, porém, sem ter preparo adequado e autonomia total do 

negócio. 

Verificou-se durante a entrevista, em conversa com os dois sócios, que uma das possí-

veis causas do início da crise foi a abertura em 2015 de um outro negócio, uma loja de jeans 

encabeçado pelo sócio menos interessado em calçado. A ideia de abrir outro negócio partiu da 

empolgação por estarem faturando bastante dinheiro com a loja de calçados. Contudo os dois 

se dividiam nos dois negócios e perderam-se em relação ao mercado. 

Conforme verbalizou um dos sócios, foi-se investido muito dinheiro no novo negócio 

que não era do ramo conhecido de nenhum deles, perdendo-se o controle financeiro, inclusive 

da empresa primeira, a de calçados, que era a que lucrava e foram usadas finanças para quitar 

as despesas da segunda, esgotando-se, assim, todas reservas financeiras. 

Para Meneghetti (2013), em um dos cinco pontos da pequena e média empresa, deve-se 

atentar para que após a primeira onda de ganho, não haja um gasto exuberante. Quando isso 

ocorre, pode estar relacionada a uma imaturidade psicológica no evento histórico da fortuna 

social. Existe uma lógica do dinheiro que é decisiva. 

No capítulo da Autossabotagem da obra A Psicologia do Líder, Meneghetti (2013) re-

vela que o sujeito é operador inconsciente da própria desgraça. Ele vê fora e nos outros o que 

ele motivou. Os lados frágeis de uma administração dependem sempre de pulsões caracteriais 

inconscientes construídas na infância através das relações afetivas mais fortes e semânticas nu-

tridas pelos adultos de referência. Revela ainda que, devido aos próprios estereótipos ou com-

plexos, não há possibilidade de entrar no mundo exato das coisas, portanto no ganho possível. 

Como verbalizou o sócio na entrevista: “sofremos da síndrome de vira-latas”. 

Ainda tratando sobre os colaboradores e autossabotagem, Meneghetti (2013) salienta 

que, permanecendo no aspecto da socialização, quando as coisas começam a evoluir bem, o 

líder deve preocupar-se, além da própria riqueza, também com a riqueza das pessoas que traba-

lham com ele. Todos os seus colaboradores, se são preparados, devem ganhar bem, assim cria-

se responsabilidade e faz-se providência da vida sobre os outros. 
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Deu-se a entender que nenhum dos sócios se impostava como líder no seu próprio es-

copo. Os dois alternavam-se nos dois ramos de negócio, porém sem ir a fundo na inteligência 

comercial de cada área. 

Meneghetti (2013) aborda que o escopo econômico da empresa é o poder de compra. É 

preciso se adequar no interior de enormes estratégias de mercado, políticas, econômicas, tele-

visivas, de informação, pois, sabendo seguir e servir os interesses da circunstância, dando as 

soluções históricas do momento naquele contexto, chega-se à excelência do próprio escopo. 

Trata-se de prestar um serviço, produzir o segmento que falta ao cliente, e a verificação da 

capacidade é que o outro, ao usar o segmento dado, resolve e entra em gratificação. 

Foi verificado que na empresa o escopo econômico deixou de ser critério na loja e iden-

tificou-se na sócia o amor pelo negócio, e essa paixão deve estar vinculada com o escopo eco-

nômico da empresa. 

Tratando do ato de delegar, Meneghetti (2013) afirma ser possível dar a um outro, en-

cargo e mandato para realizar parte de um projeto social. Não se pode fazer tudo sozinho. O 

empresário deve delegar uma parte do próprio projeto a outros operadores que estejam em unís-

sono com o seu interesse e com o seu projeto. É necessário ser prudente, porque o que é reali-

zado pelo outro se paga. Em tudo, o pagante, penal e civilmente, será sempre aquele que dele-

gou.  

Atualmente, um dos sócios deseja inovar o negócio e ter total autonomia na empresa, 

seja na compra do produto, organização da loja, estratégias de venda. O outro deixou claro que 

deseja afastar-se do negócio, e iniciar um novo projeto de vida. 

Em A Psicologia do Líder, Meneghetti (2013) explica que se um indivíduo nasce líder, 

mas não é capaz de tornar-se líder, de adquirir aquela cultura, fazer aqueles sacrifícios, atingir 

as técnicas próprias dos líderes, termina doente, esquizofrênico. O líder torna-se doente somente 

se a sua incapacidade é devida a uma sua culpa psicológica. Se for impedido por causas exter-

nas, objetivas, não adoece. Uma vez que se individuou o escopo, é importante a formação cul-

tural, a transcendência dos estereótipos, o conhecimento do inconsciente (campos semânticos, 

monitor de deflexão e Em Si ôntico). E para isso o conhecimento ontopsicológico é de grande 

valor. 
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Em A Psicologia do Líder, Meneghetti (2013) aborda que com o conhecimento ontop-

sicológico, um indivíduo, primeiramente, está em condições de compreender a totalidade da 

estrutura do próprio inconsciente, que é a maior parte do próprio quântico de inteligência, de 

vida. Qualquer erro econômico ou de relação depende sempre de uma realidade interior do 

indivíduo, que se desenvolve no setor afetivo e dos colaboradores e, enfim, explode no setor 

econômico. 

Portanto, trata-se de adotar a cada passagem a regra certa. Para cada um de nós o escopo 

é de realizar a si mesmo. Esse é o problema de fundo da vida e para vencer é preciso mover-se, 

momento a momento, segundo uma medida segura. 

O líder não é uma pessoa que sufoca ou inquire, o líder é aquele que sabe servir, que 

sabe construir a harmonia das relações entre todos, para que exista um nível máximo de produ-

ção de valores e de coisas. Somente aquele que sabe servir mais do que os outros pode coman-

dar. 

 

3.2 RESGATE DO PROBLEMA DE PESQUISA  

Resgatando o problema deste trabalho – identificar a causa primeira da queda de vendas 

da empresa Paraíso Calçados -  evidenciou-se que o problema explícito relacionado à área co-

mercial já correspondia a um efeito secundário. Após a investigação, chegou-se à causa pri-

meira: a figura do real líder do negócio e sua autonomia de ação.  

Como já explicitado, a sócia é que tem a maior vocação, potencial comercial e paixão 

pelo negócio de calçados, portanto pode ser a mente empresarial capaz de tocar a empresa. 

Durante a entrevista, ouviu-se da sócia, identificada como a real mente do negócio, a queixa de 

não possuir a total autonomia, ou seja, deseja ser autônoma societária, econômica e psicologi-

camente. Portanto uma das primeiras resoluções é criar oportunidade para a sócia gerenciar a 

empresa, ou seja, poder comandar e executar com liberdade de ação os diversos assuntos da 

loja, e não só o processo de venda. 
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Para isso será essencial que ela esteja disposta a se empossar do negócio como seu, 

assumir a posição de líder, tendo força de vontade para tocar o negocio sozinha, assumindo as 

responsabilidades necessárias para evolução da empresa e a sua própria identidade.   

É importante recolocar a inteligência do líder no negócio, com a posição de cada um 

definida, sem interferências de um na posição do outro. Proporcionar o livre arbítrio no negócio. 

O líder precisa ser otimista e com ambição. 

  

3.3 ORIENTAÇÕES PRÁTICAS A PARTIR DAS ANÁLISES  

 

3.3.1 Reorganização societária  

No momento os sócios trabalham juntos no negócio, sendo a sócia na venda direta ao 

cliente e o sócio atua nos pedidos às empresas de calçados. 

Sugere-se o afastamento de um deles, o sócio, a fim de tocar seu próprio negócio fora 

do ramo calçadista, e a sócia assumir o negócio integralmente, reimpostando-o comercialmente 

e economicamente. Considera-se que seria interessante obter auxílio legal à empresa, advogado 

se for necessário, para início das modificações de maneira a não lesar a empresa. Desse modo, 

se proporcionará um melhor entendimento entre o casal, fortalecendo-os emocional e profissi-

onalmente. 

 

3.3.2 Estratégias de vendas 

A loja encontra-se com muitos produtos de um mesmo estilo, não possuindo inovações 

e artigos da moda atual. As vitrines não são trocadas semanalmente, deixando a desejar no 

atrativo e encantamento dos clientes. 

As promoções de calçados não são divulgadas visivelmente na loja fazendo com que 

muitos clientes não fiquem cientes e tentados a comprar. 
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Portanto, deve ser criado um plano comercial para aumento de venda de seus produtos 

e uma reformulação do layout da empresa como vitrine, marketing, e trabalhar com redes soci-

ais para divulgação. 

 

 3.3.3 Gestão administrativa 

A empresa, por ser familiar, não está sendo trabalhada com planejamento e metas. É 

necessário buscar conhecimento na área, através de cursos, a fim de organizar um possível sa-

lário, estabilizando vida pessoal e profissional. Devem ser confeccionadas planilhas demons-

trativas de gastos, tornando o negócio mais transparente e entendido entre as duas partes. 

Sugere-se à líder do negócio que busque conhecimentos na área administrativa e de 

gestão do seu negócio usando um critério para separar despesas pessoais e da empresa. Existem 

cursos como SEBRAE, MBA, entre outros, para auxílio na administração da empresa, colabo-

rando para o seu crescimento e aumento de vendas, solucionando, portanto, a queixa inicial dos 

empresários envolvidos na empresa.  

 

3.3.4 Planejamento de estoque 

Atualmente, o estoque da Paraíso Calçados está cheio, porém pouco diversificado e com 

isso a rotatividade e comercialização do produto se torna muito lenta. Falta espaço físico e 

econômico para novos lançamentos de calçados na empresa. 

A inteligência desse negócio deverá ter melhor planejamento do estoque para empresa, 

com variedade de produtos, fortalecer mais as marcas que se vende, ou seja, as mais comerciais, 

criar estratégias de compra focando sempre no que é mais vendido para gerar resultado lucra-

tivo. 
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3.3.5 Gestão Profissional 

No momento, a sócia proprietária tem função na loja igual à colaboradora, não se de-

senvolvendo profissional e culturalmente, na sua posição de líder. Proprietária e funcionária 

estão com relação emotiva e confidente, faltando hierarquia profissional. 

É interessante impostar uma gestão profissional com a colaboradora, para que seja con-

vergente ao escopo do negócio. Colocar talvez mais uma vendedora dentro da loja, para gerar 

mais fluxo de pessoas, vendas, atendimentos e entusiasmo. Desenvolver também metas e co-

missão em vendas, permitindo uma competitividade saudável na equipe. 

 

3.3.6 Destino ao outro sócio 

Como rotina, o outro sócio trabalha diariamente em outro ramo, não vivenciando o dia 

a dia da empresa e somente comparece para conferir vendas e participar das decisões da em-

presa. 

Diante de tudo isso, indica-se achar uma resolução ao outro sócio, a partir do progres-

sivo reconhecimento e construção do seu core business, com consultorias ontopsicológicas, 

cursos de formação, de modo a recuperar o próprio valor na existência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Resgatando o objetivo geral, do presente trabalho, que era identificar a causa da queda 

de vendas da empresa, foi possível entender a situação real da empresa, observar como se dá a 

gestão econômica e identificar a liderança que tem a vocação para o negócio. 

 Isto foi alcançado mediante análise dos dados coletados nas entrevistas, percepção 

dos componentes do grupo associadas aos conhecimentos empresariais disponibilizados por 

Antonio Meneghetti nas suas diversas obras. No estudo das mesmas, foi possível observar que 

nas empresas que perdem ou vivem grandes falências estão sempre presentes erros de inteli-

gência do empresário; não existe a perda por causas somente externas, de mercado. A empresa 

naturalmente é sempre a psicossomática do patrão ou responsável. A primeira coisa que um ser 

humano faz quando começa a entrar em desgraça ou perde a orientação positiva de si mesmo é 

arruinar o aspecto econômico, onde quer que se tenha. 

 Portanto, o maior aprendizado que os componentes tiveram foi nos aspectos psicoló-

gicos e dinâmicos que influenciam na construção de um negócio, e como se faz confusão dentro 

dele quando estamos fora do nosso core business. E isso será de grande valia para o negócio 

particular de cada integrante, demonstrando assim benefícios de um trabalho em grupo.  

 Como sugestão de pesquisas futuras, o grupo deseja voltar após um ano na empresa 

estudada, e ver como se organizou o funcionamento da mesma, como foram implementados as 

orientações e os resultados que os empresários alcançaram, com base no conhecimento do MBA 

Business Intuition, e também entrevistar o sócio que se afastou do negócio e foi direcionado a 

buscar identificar e construir o seu próprio core business.  
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APÊNDICE A 

 

 Roteiro das perguntas realizadas nas entrevistas 

- Como começou o projeto da Paraíso Calçados? Poderia nos contar um pouco dessa 

história? 

- E esse início foi por necessidade ou uma oportunidade? Ou um gosto por vender cal-

çados? 

- Como foi o início, capital próprio ou empréstimo? 

- Quem iniciou as vendas? Como conquistaram os primeiros clientes, foram amigos, 

parentes? 

- O que fazia antes da loja, no que trabalhava?  

- Quem realizava as primeiras compras para a loja e que critérios usavam para a escolha? 

- A loja já começou com lucros ou demorou pra ter resultados? 

- Quais foram as melhores épocas vividas na loja em termos de vendas? 

- Quais as principais crises? 

- Por quais motivos? E como vocês superaram estes momentos? 

- Quais são seus planos hoje em relação à loja? O que gostaria de fazer? O que gostaria 

de mudar? 

- Até onde você gostaria de chegar com este projeto? 

- Como hoje são criadas as estratégias de vendas? 

- Como funciona a remuneração dos sócios? 
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- Na sua visão, por que a Paraíso Calçados ainda não alcançou tudo o que poderia? 

- Como você avalia a participação de Fulano no negócio hoje? (Aqui vale perguntar 

sobre os outros dois para cada um, e a partir da resposta tentar entender os pontos fortes e os 

pontos fracos) 

- Hoje, se não tivesse neste negócio, o que gostaria de fazer?  


