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Ideias e oportunidades de
negócios
Quer se tornar um empreendedor
mas não sabe por onde começar?
Esta Série é para quem quer descobrir as melhores ideias de negócios
lucrativos.
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.sebraeatende.com.br, descubra
quais programas podem atender melhor às necessidades do seu
negócio e comece hoje mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu.
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Apresentação do negócio
O mercado de bijuterias sempre está em alta. Mesmo com a crise, comprar enfeites
a preços acessíveis é um hábito forte, uma paixão nacional e internacional. O público
consumidor feminino é mais antigo, já está bem consolidado, mas as bijuterias para
homens têm ganhado muito espaço. Isso porque a ideia de estar sempre bem arrumado
e elegante é algo que não se limita mais ao imaginário feminino.
As bijuterias surgem como substitutas mais baratas do que as joias, que por serem feitas
de metais e joias preciosas não cabem em todos os bolsos. Mas o setor se transformou,
ganhou sofisticação e hoje podemos encontrar bijuterias que não deixam nada a dever
aos artigos de joalherias.
Outro nicho está nas semijoias. Feitas de aço cirúrgico ou apenas banhadas em ouro
e prata, ganham mais valor. Outras usam pedras semipreciosas, matéria-prima farta no
território nacional, que embelezam as peças de design caprichado.
Na outra ponta do mercado, estão as bijuterias extremamente simples e baratas,
muitas feitas industrialmente em série de materiais de baixo valor, como o plástico.
Mesmo essas representam uma fatia importante de mercado e têm público cativo. É
um mercado fortemente influenciado pela tendência: algo usado por alguém famoso
poderá se tornar uma febre e desaparecer rapidamente, por exemplo.
Dados do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais (IBGM), apontam que atualmente
atuam no setor de bijuterias montadas aproximadamente cerca de 3 mil empresas,
entre elas as micro e pequenas, formais e informais. Elas estão geralmente situadas em
capitais e cidades que são conhecidas pelo artesanato, por isso são feitas 100% a mão
e recebem a criatividade do design feita pela própria pessoa.
Já no caso das bijuterias folheadas, há três polos de produção. A maioria das 500
empresas próximas a Limeira (SP), Guaporé (RS) e Cariri (CE).
Existem ainda nichos mais específicos, como as peças feitas de material reciclado,
inclusive lixo eletrônico - como peças de computador e as biojoias, que usam conchas,
folhas, flores, penas e sementes. Identifique quem será seu público consumidor e tenha
um catálogo que atenda aos seus desejos.
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Localização
A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma loja
desse nicho. Deve-se considerar, para a escolha do local, a densidade populacional,
o perfil dos consumidores, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a
visibilidade, a proximidade com fornecedores, segurança e limpeza.
Mas, antes de se definir por um imóvel para abertura e montagem do seu negócio,
deve-se observar os seguintes detalhes:

• Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas
necessidades operacionais quanto à localização, capacidade de
instalação, características da vizinhança, e se é atendido por serviços
de água, luz, esgoto, telefone, etc.;
• Avalie as comodidades que possam tornar mais atrativa e
conveniente à presença dos frequentadores, tais como facilidade de
acesso e estacionamento para clientes;
• Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos a inundações ou
próximos às zonas de risco;
• Atente para os aspectos de acesso e acessibilidade dos clientes;
• Avalie as condições de conservação e segurança do imóvel, bem
como os aspectos legais e de zoneamento urbano junto à prefeitura.
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Exigências Legais
A abertura da empresa envolve uma série de providências. Para não atrasar a
inauguração, recomendamos a contratação de um profissional de contabilidade, que
possa proceder com a elaboração dos atos constitutivos e auxiliar o empresário na
definição da forma jurídica mais adequada para o seu projeto.

O registro de uma empresa é similar a um processo, sendo composto pelas
seguintes etapas:

• Registro na Junta Comercial;
• Inscrição na Secretaria da Receita Federal para número do CNPJ;
• Registro na Secretaria Estadual da Fazenda;
• Inscrição na prefeitura do município para obtenção do alvará de
funcionamento;
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal;
• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema
“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
• Solicitação de Licença do Corpo de Bombeiros Militar para
funcionamento.

Passo a Passo para a abertura de uma empresa:

Passo 1 Registro na Junta Comercial
Passo 2 Obtenção do NIRE (Número de Identificação do Registro de
Empresa)
Passo 3 Obtenção do CNPJ
Passo 4 Obtenção do Alvará de Funcionamento
Passo 5 Definição do Sistema Tributário
Passo 6 Providências relacionadas à Previdência e dos documentos fiscais
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Estrutura e pessoal
(equipe e equipamentos)
Muitos empreendedores vendem semijoias e bijuterias em mostruários levados para
seus clientes, que são visitados em casa ou no local de trabalho, representando marcas
ou comprando de bons fornecedores. Se é possível trabalhar desta forma, mesmo com
todas as limitações deste modelo de negócio, apreende-se que seja possível ter uma
loja no mesmo ramo com pouco espaço físico.
É verdade. Se você não pode investir uma quantia alta para começar sua loja de
bijuterias, comece com uma loja pequena. O fato de seus produtos serem objetos de
tamanho reduzido também ajuda. Mais do que o tamanho, aposte em ter uma loja
bonita e agradável - afinal, você vende adornos e adereços, não pode ter uma loja
escura, mal pintada ou com ar de decadente. Capriche e use a criatividade.
Na verdade, uma loja de bijuterias que seja grande demais poderá causar o efeito
contrário e deixar os clientes perdidos ou com a sensação de estarem num ambiente
de compras em atacado.
Com algo em torno de 10m2 você já pode começar a operar. Você
precisará de:

• Expositores de vidro com as peças mais bonitas;
• Um balcão fechado para peças de reposição que fará as
vezes de depósito;
• Muitos espelhos.

Reserve uma área nas paredes para que os clientes possam se ver usando suas
peças. A iluminação é outro ponto-chave. Deverá valorizar a exposição e dar um
ar glamouroso ao ambiente.
As cores do ambiente devem ser predominantemente branco e preto para dar o
contraste que valoriza as peças. Algo em veludo vermelho ou azul também poderá ser
usado, a depender da coleção exposta. Inspire-se nas joalherias.
Há ainda um outro modelo de ponto que funciona bem para o negócio de bijuterias:
o quiosque. Uma área de 6m2 em um local de grande movimentação de pessoas,
como academias de ginástica, supermercados, shoppings centers, aeroportos e
terminais rodoviários ou de metrô podem dar excelentes resultados. A vantagem
do quiosque está no baixo investimento e possibilidade de mudança de local caso
o ponto escolhido não tenha o resultado desejado.
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O peso da folha de pessoal num negócio dando os primeiros passos deve ser o menor
possível. Tenha uma equipe enxuta, mas muito eficiente. Com um funcionário em
período integral e, obviamente, o próprio empreendedor presente no estabelecimento
- especialmente para cobrir horários de descanso e eventuais faltas - já é possível
começar. As responsabilidades das pessoas que irão trabalhar na Loja Bijuterias podem
ser divididas da seguinte forma:

Pessoa responsável pelo caixa e pela loja em geral
Caixa
Atendimento ao cliente
Compras
Gestão do negócio

Vendedor
Atendimento ao cliente
Reposição de Mercadoria
Organização da loja
Manutenção da limpeza da loja
Se sua loja for em shopping center ou terminais com horário estendido, será preciso ao
menos dois funcionários para que se cubra todo o horário de porta aberta.

Matéria-prima e mercadorias
O Brasil tem ótimos fabricantes de bijuterias e semijoias, temos uma tradição secular na
joalheria e no artesanato que serviu de base para o que encontramos hoje no mercado.
Escolha bem seus fornecedores a partir da decisão sobre o público-alvo do seu negócio.
É possível importar bijuterias inclusive da China, com custo muito inferior ao material
fabricado no país. Mas é preciso entender como você vai trabalhar e, novamente, para
quem vai vender. Alguns consumidores, inclusive, valorizam produtos com mão de obra
local, gerando riqueza em toda a cadeia produtiva. Outros colocarão o preço baixo
como prioridade.
Vamos falar um pouco sobre estilos de joia e nichos que estão ligados a eles, de forma
a ajudar você a definir a mercadoria que vai oferecer:
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• Bijuterias boho / bohi-chic / boêmias: é um estilo que engloba técnicas
e materiais que vão desde coloridas pulseiras tipo chann luu, largas e com
muitas miçangas dando a volta, até influências indianas, como brincos
com a técnica wirework ou wire wrapping, com modelagem em arame.
A técnica macramé também pode entrar nessa categoria, a depender do
aspecto das tranças feitas com linhas. Estão em alta, são procuradas por
quem quer algo estiloso, mas que não seja uma imitação mais barata de
uma joia de material nobre.
• Pulseirismo: tendência adotada por muitas mulheres e, recentemente,
alguns homens, de combinar muitas pulseiras de muitos estilos diferentes
podendo chegar até perto dos cotovelos. Metal, miçangas, correntes,
cordas, linhas e couro podem ser usadas para compor esse efeito final.
São pulseiras maiores, mais coloridas e marcantes e estão começando a
entrar em declínio. A vantagem é que o público que adota esse visual,
precisa de muitas e muitas pulseiras para montar um look.
• Brincos de argolas: dos mais clássicos com aros de metal simples e
lisos até visuais coloridos e sofisticados com franjas de miçangas. São
chamativos e marcantes, é preciso pesquisar para saber o que está em alta
a cada estação, as cores mais procuradas e tamanhos que têm agradado.
Segmento que tem decaído.
• Sereia: estilo que ganhou muito espaço, inspirado nos seres míticos
marinhos. Pode ter conchas naturais ou apenas usar seu formato. Imitação
de pérolas associadas a materiais coloridos e metal misturado a pedras
não-lapidadas têm adeptas fiéis, mas não é um nicho amplo.
• Atemporais: por um lado, uma decisão que não tem susto. Em algum
momento seu estoque vai sair. Por outro, você não atenderá ao hit do
momento. Dificilmente você terá a cara da sua marca ou um público cativo,
mas é uma opção caso queira apostar no público passante e em presentes
para amigos secretos e estas ocasiões com menos personalidade.
• Biojoias: As “biojoias” ou “ecojoias” são artigos de joalheria produzidos
de forma exclusivamente artesanal que mesclam metal, pedraria e uma
variedade enorme de materiais orgânicos, como sementes, frutos, lascas
de madeira, fibras vegetais, capim, casca do coco, couro, ossos, penas,
escamas, madrepérola, conchas, entre outros.
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• Sustentáveis: com material que seria descartado, como cápsulas de café
de alumínio, coloridos fios de telefone ou teclas de computador, ganham
adeptos pela mensagem que acabam transmitindo. São artesanais,
sempre.
• Veganos: seda e couro estão banidos das compras de veganos, que
militam contra o consumo de qualquer produto de origem animal.
• Bijuterias personalizadas: com gravação a laser ou montadas com peças
pré-definidas, podem encantar pela exclusividade.
• Joias verdes: feitas com plantas vivas muito pequenas que podem estar
em terrários fechados ou em delicados vasos pendurados em colares e
broches. Há quem goste de levar as plantinhas pra passear.
Foi-se o tempo em que as opções de joias masculinas eram limitadas. Felizmente, hoje
as coisas mudaram bastante. O mundo das joias masculinas se expandiu e popularizou,
e agora as possibilidades são quase infinitas. Algumas tendências a serem exploradas:

• Pingentes: dourados ou prateados, o que costuma fazer sucesso é
quando carrega um ícone marcante, algo suficiente para gerar curiosidade
e uma boa conversa. Pense que o seu cliente vai querer que a peça reflita
parte de sua personalidade. Símbolos religiosos, escudos de time de
futebol, uma letra, uma caveira, um animal estilizado. Aquelas plaquinhas
como de soldados estão em alta, mas o ideal é ter como gravar alguma
informação personalizada. As possibilidades são quase infinitas. Colares
grandes abrem a chance de dois e até três pingentes por vez.
• Colar: muitas vezes, a primeira joia escolhida por um homem já que com
camiseta e calça chama atenção.
• Brincos de argola: em tamanho pequeno, lembram a estética pirata.
Bem subversivos, tornaram-se clássicos para os homens.
• Pulseira de contas: as pulseiras de couro já estão há tempos consolidadas
entre homens descolados, mas recentemente começou a crescer o
número de adeptos das coloridas pulseiras de contas. Bolinhas pretas, de
ônix, com algumas prateadas marcando têm feito sucesso, numa estética
que lembra os rosários de orações budistas. As todas de metal também
são sucesso.
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• Choker: feitos de fita, veludo, couro e tantos outros materiais, ficam bem
justos no pescoço. Os mais malhados, com pescoço grosso, gostam de
usar para valorizar o aspecto forte.
• Anel sinete: com uma letra ou símbolo entalhado, como um brasão,
lembra o anel que era usado para lacrar cartas com seu relevo.

Investimento e Capital de Giro
O investimento para o início das atividades varia de acordo com o porte do
empreendimento e os produtos e serviços que serão oferecidos. Os Investimento
iniciais comuns a uma empresa desse segmento são:

- Investimento Fixo
- Despesas pré-operacionais
- Capital de Giro

Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos serviços
ou produtos quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa. Entre essas
despesas, estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis.
Custos variáveis são os que variam diretamente com a quantidade produzida ou
vendida, na mesma proporção. Já os fixos são os gastos que permanecem constantes,
independente de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e vendida.
Os gastos realizados para operar o negócio devem ser estimados considerando os itens
abaixo:

- Gastos com Mão de obra
- Custo da Mercadoria adquirida
- Custos fixos
Os custos de aquisição de mercadoria estão integrados nos custos variáveis que
abrangem, também, impostos, comissões, mão de obra operacional, despesas com
cartões de crédito e de débito, etc.
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Nos custos fixos são considerados gastos com aluguel, honorários contábeis, prólabore, energia, água, combustível, seguro, IPTU, ações de ‘’marketing’’, etc.
Antes de montar a empresa, elabore um Plano de Negócios onde os valores necessários
à estruturação da empresa estejam detalhados, em função dos objetivos estabelecidos
de retorno e alcance de mercado. O capital de giro necessário para os primeiros meses
de funcionamento do negócio também deve ser considerado neste planejamento.
Nessa etapa, é indicado procurar o Sebrae para consultoria adequada ao seu negócio,
levando em conta todas as particularidades do segmento.

Canal de Distribuição
Além da própria loja, onde seus produtos serão vendidos para clientes que cheguem até
você, é preciso ser criativo e ter outras formas e locais de fazer seu negócio caminhar.
Para isso será preciso encontrar canais que façam seus produtos serem conhecidos e
desejados.
Outro canal importante atualmente são os marketplaces. Funcionam como espécies
de shopping centers virtuais, que cobram um percentual sobre suas vendas. Você
deverá ter fotos de qualidade e caprichar no texto da descrição para encantar o público
mas, em compensação não fica preso à sua localização geográfica ou aos horários de
abertura da unidade. Assim como os shopping físicos, os marketplaces dão bastante
visibilidade mas trazem concorrência e compromisso.
Atenção redobrada ao Código de Defesa do Consumidor. Vendas digitais estão sujeitas
ao direito de arrependimento, descrito no artigo 49. O cliente poderá ser ressarcido e
devolver o produto comprado por canais on-line. Além de perder a venda, sua empresa
deverá arcar com a logística reversa, ou seja, os custos de receber a mercadoria de
volta. Por isso, pense bastante antes de colocar um produto de valor muito baixo ou
com uma margem muito pequena para vender na internet. Também não use fotos que
façam o produto parecer muito melhor do que é, já que isso poderá levar o cliente a
devolver.
Vale ressaltar que o direito de arrependimento não
se aplica a compras feitas dentro do estabelecimento
comercial. Nessa hipótese, o consumidor só poderá pedir
a devolução do dinheiro se o produto tiver defeito que
não seja sanado no prazo de 30 dias. A regra tem previsão
no artigo 18 do CDC.
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Agregação de valor
Acessórios costumam transmitir uma mensagem ou contar uma história para quem os
usa. Então, agregue valor ajudando seu cliente nessa narrativa.
Símbolos religiosos, pedras que traduzem desejos de algo a ser melhorado - como
amor ou saúde, bonequinhos que remetem aos filhos ou animais de estimação, tudo
isso terá mais valor para seu cliente.
Veja que algumas joalherias têm feito grande sucesso vendendo peças que exatamente
contam a história de vida da cliente, sendo montada peça a peça. Pense em como seu
produto vai entrar na vida de quem vai vesti-lo. E o que faria essa pessoa voltar.
Além de amuletos da sorte e histórias pessoais, pense em o que seu público pode
desejar apoiar. Produtos com apelo social - produzido por uma cooperativa de mães,
ou de mulheres em ressocialização - ou apelo ambiental - reaproveitamento de material
ou biodegradáveis poderão agregar valor ao seu negócio.
Embalagens bonitas para presente também são formas de fazer sua loja ser bem vista
para quem receber o mimo e tornar maior o desejo de conhecer mais da sua coleção.
Não esqueça de trabalhar bem sua equipe que sempre deverá estar com uma farda
bonita e discreta, cabelos e unhas bem cuidados. Aparência bem tratada, seja qual for
o estilo adotado - que deve estar alinhado com a proposta da loja - faz parte de um
negócio que vende acessórios de moda.

Divulgação
A divulgação da sua loja de bijuterias é de extrema importância para o seu negócio. O
meio de divulgação varia de acordo com a localização e o público alvo escolhido. Pode
até ser feita pelo método tradicional de panfletagem, que apresenta baixo custo e gera
resultados. Não deixe investir na divulgação online, esse é principal meio de busca de
serviços e produtos.
Influenciadoras digitais podem dar um bom resultado no segmento de moda, mas avalie
bem o impacto antes de fechar a parceria. Não se apegue às métricas de vaidade, como
total de seguidores e curtidas, vá além procurando saber resultados de campanhas
anteriores. Uma ideia para medir os resultados de uma parceria é oferecer um código
de desconto específico que deverá ser apresentado. Assim você terá controle sobre
exatamente quem chegou por este canal.
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Portanto:
• Invista em redes sociais. No seu próprio perfil, com fotos muito
bonitas. Vale contratar um fotógrafo para conseguir o melhor.
Quem compra seus produtos quer estar mais bonito, então suas
fotos devem ser caprichadas.
• Converse com salões de beleza e lojas de roupas sobre ações
conjuntas de vendas, como sorteios e descontos para quem comprar
nos dois estabelecimentos. Até bares e restaurantes podem ser
parceiros, pense em como propor parcerias boas pra todo mundo.
Promova interações, ouça o que seu público tem a falar. Algo como:
qual desses brincos combina com essa sexta-feira?
• Fotógrafos de noivas e de ensaios de família podem ser bons
parceiros. Você empresta as peças para a sessão e, em troca, ganha
visibilidade com seus clientes e seguidores.
• Fidelize seus clientes. Tenha programas de recompensas e descontos
especiais no mês do aniversário. Manter um cliente bom é bem
mais inteligente, e pode custar 14 vezes menos, do que procurar
um cliente que nunca teve contato com sua marca.
• Sua vitrine deve sempre ser impecável, bem iluminada e na moda.

Informações tributárias
As lojas de bijuterias, ou comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos como
prefere chamar o IBGE, se enquadram no CNAE 4789-0/01.
Mas se você for diversificar com outros itens que podem combinar para compor um mix
de produtos, você deverá incluir os respectivos CNAEs. Entre os mais próximos deste
segmento, estão:

16

• 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, que compreende
artigos de viagem de qualquer material (malas, bolsas, valises, etc.) e de
outros artigos de couro e de outros materiais para uso pessoal
• 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,
que compreende acessórios e complementos do vestuário de qualquer
material - gravatas, cintos, lenços, meias, sombrinha e guarda-chuvas,
chapéus, luvas e similares
• 4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria
• 4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria, que compreende
artigos de joalheria, ourivesaria e metais preciosos, pedras preciosas e
semipreciosas lapidadas, inclusive peças e partes
Sua empresa pode optar pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006,
desde que sua categoria esteja contemplada no regime, a receita bruta anual de sua
atividade não ultrapasse R$ 360 mil para microempresa e R$ 4,8 milhões para empresa
de pequeno porte e sejam respeitados os demais requisitos previstos na Lei.
Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP poderá recolher os seguintes tributos
e contribuições, por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de
Arrecadação do Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional):

• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
• CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido);
• PIS (Programa de Integração Social);
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social);
• CPP (Contribuição Previdenciária Patronal);
• ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza):
para empresas que empresas que prestam serviços;
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Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional variam
de acordo com as tabelas I a VI, dependendo das atividades exercidas e da receita
bruta auferida pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário
da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro
mês de atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao
número de meses de atividade no período. Esta atividade se enquadra no Anexo II
da Lei Complementar nº 123/2006, cujas alíquotas aplicáveis variam de 4% a 19%,
dependendo da faixa de receita bruta anual auferida.
Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder benefícios
tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse imposto), a
alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá ocorrer
redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.
Se a receita bruta anual não ultrapassar R$ 81 mil, o empreendedor poderá optar pelo
registro como Microempreendedor Individual (MEI), desde que ele não seja dono
ou sócio de outra empresa e tenha até um funcionário. Para se enquadrar no MEI,
sua atividade deve constar na tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Alterada pela
Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto de 2017.
Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre será
muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Dicas de Negócios
O negócio de bijuterias vende bem o ano inteiro. Em datas como Natal, Dia das Mães,
Dias dos Namorados e até da Secretária aumentam o movimento deste setor muito
procurado para presentear. Pense em:

• Estratégias especiais e reforce a equipe de vendas;
• Promoções especiais com desconto progressivo para quem comprar
muitas peças;
• Entre nesse mercado consciente de que a presença do empreendedor é
imprescindível para o sucesso do negócio;
• Esteja sempre atento ao que ocorre no seu mercado de atuação,
acompanhando as tendências no Brasil e no exterior;
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• Promova inovações contínuas, seja no oferecimento de produtos
inovadores, extravagantes, ultrafuncionais, ou na forma de comercializálos;
• Ajuste um conjunto de metas e objetivos a serem atendidos pelo projeto
de divulgação da sua empresa;
• Seja criativo ao validar conceitos de produtos e sua divulgação.
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