
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE VENDA 
Apresentação 



Este material é confidencial e não pode ser compartilhado sem autorização de Gabriela Fragoso 

HISTÓRIA DA LOJA 

Localizado no coração do Bairro da Pompéia, a Violett Boutique é uma daquelas lojas de roupas femininas 
que possuem opções para os mais diversos corpos e estilos! 

 Embora conhecida pela diversidade de peças para todos os tipos de corpos, sempre escolhidas a dedo com 
muito amor, um forte diferencial são os preços das roupas, que de forma geral para o bairro em questão x a 
qualidade das roupas que vendemos, estão abaixo da média. 

Em seu terceiro ano de funcionamento, a loja possui clientes fiéis predominantemente moradoras do bairro 
e redondezas. Clientes estas que em sua grande maioria tornaram-se amigas e são chamadas pelo nome, o que 
torna o ambiente sempre agradável e divertido! 

Leveza e modernidade são as palavras que descrevem a decoração, que é composta em tons de branco e 
cinza com itens fofos espalhados por toda loja, sendo o nosso favorito, as plantinhas que tomam conta de toda 
decoração e que por sinal as clientes amam e sempre pedem dicas de como cuidar! A fachada foi recentemente 
restaurada para que voltasse a sua forma original, com os tijolinhos todos a mostra, super charmoso e a cara do 
bairro!  

 

              

 

                                                                        

                     

 

Fachada da Loja Parede Acessórios Provador 

Provador Caixa Plantinhas 



            

 

LOCALIZAÇÃO/PONTO/ESTRUTURA DO IMÓVEL 

 Estamos na Rua Coronel Melo de Oliveira, 651 no Bairro da Pompéia, a uma quadra da Avenida Pompéia, 
principal avenida de acesso do bairro. 

 Além de ser uma rua com diversos prédios residenciais, a rua em questão possui diversos estabelecimentos, 
sendo os principais, salões de beleza e escolas infantis, o que propicia um grande fluxo de mulheres, nosso público 
alvo. 

 Estamos ao lado de um dos maiores e mais conceituados salões do bairro, que é o Mget e do outro lado, 
temos o restaurante e casa de vinhos, Vinho & Ponto. 

Abaixo, segue relação de Comércios com potencial geração de clientes para a loja, todos localizados na Rua 
Coronel Melo de Oliveira: 

ESTABELECIMENTOS COM POTENCIAL GERAÇÃO DE CLIENTES - 
RUA CORONEL MELO DE OLIVEIRA 

Estabelecimento Distância da Loja 
ESCOLAS 

Colégio Internacional EMECE 38M 
My School Educação Infantil 150M 
Escola Lugar de Criança 150M 
Escola de Educação Infantil Curupira 220M 
Colégio Ítalo Americano 230M 
Jardim Escola Mundo da Criança 81M 

SALÕES DE BELEZA 
Salão Mget 25M 
Stephanie Instituto de Beleza 26M 
The Elza Hair 650M 
Vila Bosco 110M 
Lavanda 230M 

RESTAURANTES 
Vinho & Ponto 25M 
La Maison Creperida 40M 
Bem casados 45M 
Pizzaria Nogueira 50M 
Arepas Picatta 110M 
Rangueria Martino 240M 

 

Cantinho Café Plantinhas Plantinhas 



 A frente da loja, está em processo de construção, um comercio de 03 andares que será uma Padaria de Alto 
Padrão com Pizzaria e Restaurante integrados, e possui sua previsão de lançamento ainda no primeiro semestre de 
2020, o que é extremamente positivo e gera grande potencial de crescimento para a loja, dado ao aumento de fluxo 
de pessoas gerado pelo novo comércio. 

 Adicionalmente aos comércios citados, localizados na Rua da loja, temos diversos comércios e empresa nos 
arredores, que são potencialmente geradores de clientes, como por exemplo o hospital São Camilo e a agência de 
publicidade RAI (uma das maiores agencias de SP) que possuem diversas colaboradoras do sexo feminino que em 
seus horários de chegada, almoço e saída, circulam pelas ruas do bairro.  Isso sem falar nas outras centenas de 
restaurantes, salões de beleza e bares localizados nos arredores. 

O imóvel onde está localizada a loja é alugado, através de contrato diretamente com o próprietário. 

 O contrato de aluguel atual, não prevê cessão, desta forma, uma das condicionais para a venda da loja é a 
aprovação por parte do locador do imóvel do cadastro da pessoa interessada pela compra da Violett. O locador do 
imóvel, inclusive encontra-se ciente e totalmente de acordo com a passagem do ponto a um novo interessado, 
desde que este seja aprovado em análise para locação do imóvel. 

 O imóvel em questão, possui metragem total de 200 Metros Quadrados (dois Andares), e está dividido em 
12 comôdos (não contando garagem e quintal), conforme detalhamento abaixo: 

Comodo Uso Atual Foto 
Primeiro Andar 

Garagem Estacionamento Loja  1 
Sala 1 Primeira parte da loja  2, 3 e 4 
Sala 2 Segunda Parte da loja  5, 6 e 7 
Sala 3 Provadores  8, 9, 10 
Cozinha -  - 
Edicula -  - 
Banheiro -  - 
Quintal -  - 
Banheiro Cômodo Fechado   - 

Segundo Andar 
Banheiro -  - 
Quarto 1 -  - 
Quarto 2 -  - 
Suíte -  - 
Edicula -  - 

 

                      

 

 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 



 

              

 

 

               

 

 

                           

 

 

 

MARKETING/DIVULGAÇÃO 

 A principal ferramenta de divulgação da loja atualmente ocorre através do Instagram, que hoje possui 
11.720 seguidores. Destes 11.720 seguidores, 76% são mulheres, com faixa etária de entre 25 e 45 anos. Conforme 
prints disponibilizados abaixo, que foram gerados no dia 29/01/2020 as 16:30 aproximadamente: 

 

Foto 4 Foto 5 

Foto 6 Foto 7 

Foto 8 Foto 9 Foto 10 



                                                 

 

  

A principal forma de se comunicar ocorre através dos Stories, onde a atual proprietária da loja Gabriela 
Fragoso, demonstra quase que diariamente as peças em seu corpo de forma leve e descontraída, além de aliar a isso 
momentos de sua vida particular, criando assim identificação e interesse do público. 

 Adicionalmente a isso, concentramos nossos esforços em criar e passar uma comunicação onde as mulheres 
de diversos estilos e corpos se identifiquem, desta forma, não contratamos modelos para realização das fotos de 
divulgação da loja.  

                  

 

Quantidade de 
seguidores atual do 
instagram – 11.7Mil 

São Paulo 
Representa a maioria 
dos seguidores 

Faixa Etária com 
maior 
representatividade 
entre 25 e 44 anos 

76% dos seguidores 
são representados 
por Mulheres 

Os horários com maior engajamento, onde as ações devem ser concentradas, são 
no horário do almoço e ao final do dia, quando as pessoas chegam em suas casas 
após retornarem de seus trabalhos e obrigações. 

OUTONO INVERNO DIA DAS MÃES OUTONO INVERNO ALTO VERÃO 



 Todas as fotos acima, foram tiradas com mulheres que fazem parte do ciclo de amizades da atual 
proprietária, são mulheres de idades diferentes, corpos diferentes e estilos diferentes, isso faz com que as clientes se 
identifiquem com estas mulheres que são retratadas de formas tão reais e natural. 

 Em novembro/2019, ainda dentro deste conceito de “Mulher Real” que hoje retratamos na loja, criamos a 
Campanha , o “Você Modelo Violett”, onde qualquer cliente da loja poderia participar enviando suas fotos, e assim 
seriam escolhidas 5 meninas com manequins diferentes para participar de uma sessão de fotos, além de ganharem 
cabelo, maquiagem e um look da loja! 

 A campanha foi um sucesso, não apenas de engajamento, fazendo com que a página tivesse uma quantidade 
e acessos recorde 3.297, como tambem de aceitação de nossas clientes, que enviaram diversas mensagens 
elogiando a iniciativa da loja de trabalhar e incentivar a aceitação e a diversidade. 

                               FOTOS CAMPANHA VOCÊ MODELO VIOLETT 

                

 

 

 

  

Quantidade de 
Visitas Realizadas 
na página: 3297 

Importante ressaltar, que toda produção de cabelo e 
maquiagem da campanha, foi realizada via parceria com 
um salão do Bairro, não gerando custo para a loja. 



 Além das divulgações e campanhas realizadas através do instagran, buscamos realizar eventos para gerar 
proximidade com nossas clientes! Sejam estes eventos um café da manhã para o dia das mães, um lançamento de 
coleção, ou alguma campanha especifica relacionada a alguma data comemorativa, causa social, etc. 

 

 

        

 

 

 

            

 

Adiconalmente as mídias sociais e campanhas INLOCO, trabalhamos nossa lista de clientes através do 
Whatsapp, com envio de convites, promoções, chamadas para videos ao vivo. A lista atual conta com 320 contatos. 

 

Campanha OUTUBRO 
ROSA 

Convidamos nossas 
clientes para um dia 
especial em apoio a causa 
do Outubro Rosa, onde 
realizamos Palestras, 
Workshops, além de 
termos um café da tarde 
gostoso e presentearmos 
nossas clientes com alguns 
mimos. 

Importante realizar, que 
tanto a comida, quanto as 
palestras, foram realizadas 
através de parcerias com 
comércios locais. 

Este tipo de parceria é 
extremante positivo! Pois 
além de conseguirmos 
realizar eventos com baixo 
custo, ainda temos a loja 

CAMPANHAS DIVERSAS REALIZADAS 



 

LISTA DE EQUIPAMENTOS 

Equipamentos Qtd. Observações 

   

Manequins 5 
Manequins em fibra de vidro, na cor branca, sendo que 

1 dos manequins está danificado na parte de traz da 
cabeça. 

Equipamentos Não se 
Aplica 

Toda parte da Painéis, araras fixas, prateleiras de Vidro. 
Importante ressaltar que todos estes equipamentos 

foram projetados para poderem ter seus layouts 
alterados, podendo desta forma alternar entre 

prateleiras e araras, além de ser possível modificar a 
altura destes. Equipamentos encontram-se em perfeito 

estado 

Expositores 2 Mesas Expositoras que podem ser movimentadas. 
Caixa 1 Balcão com gavetas e divisórias 

Computador 1 
Computador desktop, acompanhando teclado e Mouse 

sem fios 
TV 1 TV Embutida 32 polegadas marca Philco 
Ar Condicionado 3 Ar Condicionado Smart Inverter Marca LG 
Impressora 1 Impressora HP Deskjet Ink Advantage 2676 
Leitor de código de barras 1 Leitor de código de barras 
Spots removíveis de iluminação 33 Todos em LED 
Trilhos de Iluminação para Canhões 11   
Lustres 2 Salas 1 e 2 Loja 

Luminárias Simples 4 
Provador possui adequação para escolha de 3 cores de 

iluminação. 

Espelhos Provadores Internos 3 Todos em Cristal 
Espelho Provador externo 1 Cristal com Moldura 
Bancos    Bancos em Madeira Provadores 
Araras Avulsas 2 Em aço cromado 

Itens de Decoração 
Não Se 
aplica 

Itens como: Plantas, vasos, Tapetes, Cortinas, quadros, 
bibelôs e todos os itens que hoje estão decorando a loja 

(3 primeiras salas) 

Cafeteira 1 Cafeteira Dolce Gusto  
 

DADOS ECONÔMICOS  

 O Regime Tributário da loja atualmente é o MEI (Micro Empreendedor Individual). Este tipo de tributação, 
não obriga a ter contabilidade registrada e possui pagamento de imposto único (INSS) no valor de R$59,12. O CNPJ 
criado através do MEI é pessoal e instransfirível, portanto o novo proprietário da Violett, obriga-se a abrir um novo 
CNPJ em seu nome. 

 O novo proprietário precisará ainda realizar a contratação do sistema operacional, maquininhas de cobrança 
e conta corrente,  dado que estes são vinculados ao CNPJ e CPF do atual proprietário Gabriela Fragoso 

 Abaixo, disponibilizamos os dados Econômicos dos 03 ultimos trimestres do ano de 2019 

 

 

 

 

 



Dados confidenciais – Não pode ser compartilhados sem a autorização de Gabriela Fragoso 

Quarto Trimestre 
2019 

 out/19 nov/19 dez/19  Média 

            
       

Receita Bruta     24.649     27.239     33.108       28.332  
          #DIV/0! 
Vendas Focus     25.325     27.620     34.381       29.108  

Trocas  -       676  -       381  -    1.273   -       776  
       

Custo do Produto  -  11.323  -  13.459  -  15.372   -  13.384  

       

Markup  54,1% 50,6% 53,6%  53% 

       

Resultado Bruto     13.326     13.780     17.736       14.947  

% Bruta  54% 51% 54%  53% 

       

Custos indiretos  -    5.764  -    5.607  -    6.829   -    6.066  

Aluguel  -    3.415  -    3.415  -    3.415   -    3.415  

IPTU             -               -                 -    

Salários  -    1.400  -    1.400  -    2.600   -    1.800  

Energia  -       531  -       379  -       401   -       437  

Água  -       110  -       108  -       108   -       109  

Telefone/Internet  -       136  -       133  -       133   -       134  

Software  -       113  -       113  -       113   -       113  

INSS  -         59  -         59  -         59   -         59  

             -               -       

Despesas  -       659  -       858  -       459   -       659  

Limpeza  -       400  -       400  -       400   -       400  

Produtos e copa             -    -       139  -         59   -         66  

Eventos  -       210             -      -       105  

Jardinagem             -    -       243    -       122  

Tarifa Bancária  -         49  -         76    -         63  

       

Resultado Liquido       6.903       7.315     10.448         8.222  

% Bruta  28% 27% 32%  29% 
 

Notas quarto Trimestre 2019 

Vendas: Média elevada em função do melhor desempenho de dezembro que ocorreu devido as festas de final de ano. 

Salários: A Partir de Outubro foi contratada colaboradora, com salário de 1.200 + condução de 200,00.  

Eventos: Em outubro tivemos evento realizado em apoio a causa do Outubro Rosa. 

 

 

 

 

 

 



Dados confidenciais – Não pode ser compartilhados sem a autorização de Gabriela Fragoso 

Terceiro 
Trimestre 2019 

 jul/19 ago/19 set/19  Média 

            
Vendas Focus     21.379     23.214     13.286      19.293  

Trocas  -       130  -       187  -       239   -       185  

       

Custo do 
Produto 

 -  11.212  -  10.925  -    6.625   -    9.588  

       

Markup  47,2% 52,6% 49,2%  49,7% 

       

Resultado Bruto     10.037     12.102       6.421        9.520  

% Bruta  47% 53% 49%  50% 

       

Custos indiretos  -    4.277  -    4.158  -    4.158   -    4.198  

Aluguel  -    3.415  -    3.415  -    3.415   -    3.415  

IPTU             -               -               -                -    

Salários             -               -               -                -    

Energia  -       273  -       333  -       333   -       313  

Água  -       108  -       106  -       106   -       106  

Telefone/Internet  -       132  -       133  -       133   -       132  

Software  -       113  -       113  -       113   -       113  

INSS  -       236  -         59  -         59   -       118  

             -               -               -      

Despesas  -       472  -       766  -       478   -       572  

Limpeza  -       400  -       400  -       400   -       400  

Produtos e copa  -         38  -         12  -         59   -         36  

Eventos             -    -       182             -     -         61  

Jardinagem             -    -       149             -     -         50  

Tarifa Bancária  -         34  -         24  -         19   -         26  

Resultado 
Liquido 

      5.288       7.177       1.785        4.750  

% Bruta  25% 31% 14%  23% 
 

Notas Referente Terceiro Trimestre: 

Vendas: Apesar de Julho ser um mês com baixo volume de vendas normalmente, foi realizada ação de liquidação, o que conseguiu segurar um 
pouco as vendas, mesmo ficando a baixo do histórico dos meses anteriores. Não conseguimos identificar o motivo da realização de vendas tão 
abaixo da média no mês de setembro. 

INSS: Valor concentrado no mês de julho, em função do pagamento acumulado dos meses anteriores conforme descrito nas notas do segundo 
trimestre. 

IPTU: O valor de IPTU está considerado dentro da linha de Aluguel 

Salários: Até a presente data, continuávamos a não possuir colaboradores na loja. 

Média de Resultado e Receita: Reduzida em função do mal desempenho do mês de setembro 

 

 

 

 

 



Dados confidenciais – Não pode ser compartilhados sem a autorização de Gabriela Fragoso 

Segundo Trimestre 
2019 

 abr/19 mai/19 jun/19  Média 

       
       

Receita Bruta  26.587 27.528 23.383  25.833 
       

Vendas   27.506 29.516 24.053  27.025 

Trocas  -       919 -    1.987 -       669  -              1.192 
       

Custo do Produto  -  15.403 -  14.599 -  10.943  -            13.649 

       

Markup  42,1% 47,0% 53,2%  47,4% 

       

Resultado Bruto  11.184 12.929 12.440  12.184 

% Bruta  42% 47% 53%  47% 

       

Custos indiretos  -    3.747 -    4.033 -    4.033  -              3.937 

Aluguel  -    3.415 -    3.415 -    3.415  -              3.415 

IPTU  - - -  - 

Salários  - - -  - 

Energia  -       171 -       315 -       315  -                 267 

Água  -       107 -       105 -       105  -                 105 

Telefone/Internet  -         54 -         85 -         85  -                   75 

Software  - -       113 -       113  -                   75 

INSS  - - -  - 

  - - -  - 

Despesas  -       580 -       598 -       713  -                 630 

Limpeza  -       165 -       400 -       400  -                 322 

Produtos e copa  -       110 - -         87  -                   66 

Eventos  -       240 - -       160  -                 133 

Jardinagem  - -         74 -         46  -                   40 

Tarifa Bancária  -         66 -       124 -         20  -                   70 

       

Resultado Liquido  6.857 8.298 7.695  7.617 

% Bruta  26% 30% 33%  30% 
 

Notas segundo trimestre 2019: 

Vendas e Trocas: Aumento no volume de Vendas e trocas em maio, em função do dia das mães. 

IPTU: O valor de IPTU está considerado dentro da linha de Aluguel 

Salários: Inicialmente a loja não possuia colaboradores, sendo administrada integralmente por Gabriela Fragoso, que alem de vendas, cuidava 
de toda parte administrativa e de compras da loja.  

INSS: Não haviamos conseguido gerar o carnê, portanto não efetuamos o pagamento. Será possivel verificar no terceiro trimestre o 
pagamento acumulado do imposto. 

 

 

 

 

 



PREÇO 

 O Valor Pretendido para Venda da Loja é de R$100.000,00 (Cem Mil Reais). Valor este que deverá ser pago à 
vista, no ato da assinatura do contrato de COMPRA e VENDA. 

 Neste valor está incluso: 

1. Passagem do Ponto Comercial já consolidado no Bairro como Violett Boutique há 03 anos; 
2. Lista de equipamentos constante no Item “LISTA DE EQUIPAMENTOS”; 
3. Estoque de roupas total. O estoque atual possui uma média de R$20.000,00 de peças a valor de preço de 

custo, com potencial de vendas de R$40.000,00. Esta posição deverá ser reavaliada quando do momento da 
assunpção da loja pelo novo comprador; 

4. Redes Sociais da Loja, que hoje conta com 11,7 Mil Seguidores; 
5. Lista VIP de clientes no Whatsapp, com 320 clientes; 
6. Consultoria de 30 horas da atual proprietária da loja, que poderão ser dividos em até 5 dias, conforme 

disponibilidade de ambas as partes. Esta consultoria engloba: 
a. Orientação para abertura de CNPJ; 
b. Orientação para contratação de Sistema Operacional; 
c. Orientação para contratação de Máquinas de Recebimentos, empresas para recebimento de vendas 

online; 
d. Compras – Ida com a nova proprietária até os melhores forncedores, apoio na seleção das peças da 

primeira coleção; 
e. Coaching de relacionado a posicionamento de imagem nas Mídias Sociais. 

 

IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESTE MATERIAL É TOTALMENTE CONFIDENCIAL, E QUE SEU CONTEÚDO NÃO PODE 
SER COMPARTILHADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ATUAL PROPRIETÁRIA GABRIELA FRAGOSO 

 

São Paulo, 29 de Janeiro de 2020. 

Gabriela Soares Fragoso 


