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Conceito de Oportunidade de Negócio
A Blue Consultoria é  uma empresa de consultoria e venda de consórcio
por meio da parceria com as administradoras, realizando a intermediação
das vendas e prestando consultoria financeira aos clientes. A empresa traz
uma proposta exclusiva de informação, orientação e realização de sonhos
com o consorcio. O processo de aquisição do consumidor será construído
visando atender seu desejo e criar vínculo. 

Segmento de Mercado e Concorrentes
De acordo com a  Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio
(ABAC), registrou um aumento de 29% nas adesões de consórcio
imobiliário no Brasil.  Com a instabilidade das taxas de juros durante a
pandemia, as pessoas procuraram o consórcio como uma forma de
investimento para poupar dinheiro.  Os concorrentes  da empresa possuem
uma imagem forte no Brasil e são marcas líderes de mercado, mas o
serviço deles  costuma ser muito burocrático e  engessado, o consumidor
está assumindo mais o controle das suas escolhas

 Enquadramento e Equipe Gestora 
O enquadramento da empresa será Sociedade Limitada (LTDA), e
haverá atuação de quatro sócias.  A divisão societária será de 25% da
empresa para cada sócia. Cada uma contribuirá com cerca de
R$16.955,83 para o investimento inicial.

Estrutura e operações 
As atividades administrativas e comerciais da Blue Consultoria se concentrarão
em um espaço Coworking em São Paulo na Avenida Paulista nº 2202. A  atuação
da equipe  no Coworking acontecerá de terça e quinta 10:00 as 16:00, o espaço
será utilizado para encontro das sócias para tomada de decisões e planejamento,
além da reunião com os clientes e das próprias sócias, o espaço será o endereço
oficial da empresa. No Home Office o trabalho acontecerá de segunda, quarta e
sexta das 09:00 às 17:00, as sócias ficaram responsáveis pela captação de clientes,
pós-venda entre outras atividades. 

Apesar de ser um mercado que está cada vez mais ganhando espaço, a maioria
das pessoas que pretendem adquirir um imóvel procuram serviços que já são
muito mais conhecidos e por ter um tempo médio de aquisição menor do que o
consórcio. Visto isso, a equipe da empresa pretende investir nos primeiros
meses em estratégias de marketing de fluxo de  e-mails  para auxiliar na
captação de clientes e utilizar como estratégia de preço a  percepção de valor
dos clientes, utilizando o atendimento pós-venda e a consultoria como um
diferencial da empresa.

Marketing 

 Projeção de vendas 

Principais Serviços da Blue Consultoria 
A oportunidade no negócio e mercado potencial para a empresa foi
identificada, inicialmente, por meio de uma das integrantes que já havia
trabalhado no segmento, e a partir de suas experiências apresentou a ideia as
demais integrantes que ainda não conheciam essa modalidade. Outro fator que
foi levado em consideração foram os altos valores dos imóveis de São Paulo
que giram em torno de 500 a 1,5 milhões. Tendo em vista que a empresa teria
como recebimento as comissões sob o valor da venda do imóvel, a equipe
vislumbrou grandes possibilidades de alcançar um bom retorno financeiro.

Considerações Finais 

A empresa irá receber das Administradoras que comissionam as vendas realizadas
por meio do serviço de intermediação e consultoria. Para a projeção real de vendas da
Blue Consultoria, foi estipulado que no primeiro ano ocorra a venda de 25 cotas,
totalizando o valor anual de comissão de R$177.718,00; no segundo ano a venda de
30 imóveis, totalizando o valor anual de comissão de R$241.976,00; e no terceiro ano
a venda de 35 imóveis, totalizando o valor anual de comissão de R$335.559,00.

 Por meio dos indicadores de viabilidade é possível afirmar que a empresa
Blue Consultoria é um negócio viável e uma boa oportunidade de de
negócio. O retorno do investimento da empruesa acontecerá após 1 ano e 28
dias e o índice de lucratividade (IL) é de 2,55. 


