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Considerações Finais

A proposta da Fun Moments é ser um e-
commerce de camisetas, canecas e artigos
em geral geek, personalizados. O objetivo é
oferecer produtos que além da alta qualidade
e valor acessível, tenham principalmente a
"cara" de quem o personalizar. Proporcionar
esse último item, é exatamente o espaço que
esse mercado parece oportunizar nesse setor
que segundo as estatísticas tem crescido
abundantemente nos últimos anos.

Farão parte da gestão os sócios Breno
Henrique Lanfredi, Gustavo Franca Novaes
e Lucila Rocha. Todos com participação
igual, 33% para cada um

u

O e-commerce oferecerá quadros, almofadas,
meias e luminárias decorativas. Além desses
artigos gerais, a empresa terá como carro chefe
de produtos, canecas e camisetas
personalizados. O grande diferencial será
exatamente esse modelo de inovação que
oferece a personalização de produtos para o
público geek.

O ponto comercial do escritório ficará
localizado na Rua Jean de La Huerta n° 241,
no bairro Vila Brasilina - CEP 04163-010,
em São Paulo - SP. O local está à 10 min de
carro, da estação Saúde do metrô. O horário
de funcionamento será de Segunda-Feira a
Sexta-Feira, sendo o expediente das 09:00h
às 18:00h.

Conforme números da CCXP (Comic Con
Experience - um evento de cultura/geek), em
2019, somente no Brasil, dos anos de 2014 a
2019, acerca do público participante, “A cada
ano, um novo recorde é quebrado.” (CCXP,
2022, p. 1). Isso indica um setor mercadorial
cada vez maior e um público buscador de
produtos dos temas.A principal concorrente,
Piticas, está há 10 anos no mercado e detém
dezenas de licenças de marcas internacionais
para estampar os seus produtos.

.

O plano financeiro da empresa consiste em um
investimento inicial total de R$ 40.254,10;
tendo o ponto de equilíbrio de R$ 18.747,17;
um VPL (valor presente líquido) negativo; um
TIR (taxa interna de retorno) de 24% a.a.; um
IL (índice de lucratividade) de 0,98; a projeção
do payback analisa o investimento inicial total
como tendo um retorno em 5 anos, 1 mês e 18
dias.

A plataforma ominichannel integrará todos os
canais (Whats App, Chat-Bot, E-mail, Instagram)
até chegar ao cliente. Cada canal terá sua utilidade.
O Whats App comercial por exemplo, além de
tornar o contato otimizado, funcionará como um
catálogo dos produtos. A empresa investirá em
adesivos e panfletos como estratégia para bons
compradores e utilizará o tráfico orgânico para a
estratégia online. As projeções de vendas são: para
2022, R$ 72.072,00; para 2023, R$ 82.882,80; para
2024, R$ 99.459,36.

O foco da Fun Moments não é só oferecer um
produto, mas sim proporcionar muita diversão
entre seus clientes para que todos possam ir
além da imaginação em um mundo totalmente
diferente e surpreendentemente cheio de
aventura, mas poderá também estar conectado,
como por exemplo, vestindo uma camiseta do
personagem favorito que aquele cliente se
identifica como uma única personalidade. No
entanto, ao analisar os investimentos e
indicadores econômicos, notou-se a
inviabilidade do projeto, principalmente em
função do índice de lucratividade, abaixo de 1.
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