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A covardia coloca a questão: 'É seguro?' 

O comodismo coloca a questão: 'É popular?' 

A etiqueta coloca a questão: 'É elegante?' 

Mas a consciência coloca a questão, 'É correto?' 

E chega uma altura em que temos de tomar uma 

posição que não é segura, não é elegante, não é 

popular, mas o temos de fazer porque a nossa 

consciência nos diz que é essa a atitude correta. 

 

Martin Luther King 
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RESUMO 

 

O presente trabalho estudou a viabilização de abertura de uma empresa no ramo de estética e 

cosmética na cidade de Tapejara. Para realizar este projeto foi necessário efetuar pesquisa de 

campo para identificar os concorrentes e os prováveis clientes. Para o atingimento do objetivo 

realizou-se uma pesquisa de mercado com o público alvo. Foi utilizada uma pesquisa 

teórica/empírica que tem por objeto indicar a viabilização ou não da abertura da empresa neste 

ramo nesta cidade. Com a pesquisa pode-se perceber existe um mercado ainda inexplorado no 

município, contudo tem que oferecer um preço competitivo. Também se elaborou um plano de 

negócios em que estão evidenciados todos os aspectos importantes para verificar se o negócio 

terá sucesso ou não. Neste estudo foi abordado alguns dos principais pontos de um plano de 

negócio, analisando o mercado a se inserir, os investimentos e custos a desembolsar. Mostrando 

que o plano de negócios é um instrumento de melhoria das possibilidades de sucesso do 

negócio. Com o projeto ficou mais fácil compreender que ser um empreendedor, principalmente 

nesta época em que o Brasil passa por uma crise política e financeira, não é tarefa fácil. Exige 

muito jogo de cintura e persistência. Verificou-se que   para criação de um novo 

empreendimento de pequeno porte, se faz indispensável à criação de um plano de negócio bem 

elaborado, com todos os estudos possíveis através do planejamento estratégico com estudo do 

mercado, dos clientes, dos fornecedores, dos planos de marketing e vendas, planejamento 

tributário, do tempo de retorno do investimento, dos custos de implantação, entre outros, pois 

assim a empresa terá um diferencial em relação as demais, obtendo sucesso em suas operações.  

 

 

 Palavras-chave: Plano de Negócios, Análise Financeira, Empreendedor, 

Planejamento Estratégico. 
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ABSTRACT 

 

This paper studies the feasibility of starting a business in aesthetic and cosmetic branch in the 

city of Tapejara. To carry out this project was necessary to carry out field research to identify 

competitors and potential customers. For the achievement of the objective was conducted 

market research with the target audience. One theoretical / empirical research was used and is 

engaged indicate the feasibility or otherwise of the opening of the company in this branch in 

this city. Through research one can see there is an untapped market in the city, however have 

to offer a competitive price. Also prepared a business plan in which are evidenced all important 

aspects to verify that the business will succeed or not. This study addressed some of the main 

points of a business plan, analyzing the market to enter, investments and costs to pay. Showing 

that the business plan is an improvement tool for business success possibilities. With the project 

easier to understand that being an entrepreneur, especially at this time when Brazil is going 

through a political and financial crisis, is no easy task. Game requires a lot of persistence and 

waist. It was found that for creating a new small venture, it is essential for creating a well-

crafted business plan with all possible studies through strategic planning to study the market, 

customers, suppliers, plans marketing and sales, tax planning, the time for return on investment, 

the costs of implementation, among others, as well the company will have an edge 

 

Keywords: Business Plan, Financial Analysis, Entrepreneur, Strategic Planning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a beleza acompanha a humanidade desde a idade antiga, quando já 

se desenvolviam óleos aromáticos, alguns tipos de maquiagem, banhos com ervas, massagens 

para o corpo e havia todo um ritual estético. A compreensão desses fatores leva a observar o 

grande crescimento de uma massa de consumidores, totalmente voltados ao consumo de 

produtos e serviços oferecidos na área da beleza estética nos dias de hoje.  

Esse mercado transformou em uma área extremamente competitiva e importante em 

todo o mundo. As empresas que quiserem se firmar neste novo ramo crescente, terão que 

investir muito em qualidade e novidades tecnológicas. É o que acontece no mercado de estética, 

com a chegada de novos tratamentos e avanços tecnológicos. A crescente busca e valorização 

de cuidados com a beleza física, envelhecimento da pele, saúde e bem-estar, fez com que se 

abrissem mais portas para os profissionais voltados a centros de estética, tornando o segmento 

altamente competitivo, tendo a satisfação do consumidor como principal pilar.  

O crescimento na área de estética gera possibilidades de se abrir um negócio bem 

vantajoso e positivo. Fica fácil de entender o porquê de escolher fazer um investimento neste 

ramo. São vários os motivos pelos quais se optou pelo ramo da beleza estética. Primeiro, que 

esse ramo se mostra cada vez mais promissor e competitivo no mercado devido a sua expansão, 

em segundo, porque os custos para se profissionalizar nesse ramo e os custos para se investir 

em um negócio desses se mostram mais baixos do que muitos outros investimentos também 

viáveis no mercado.  

Portanto, as empresas que quiserem sobressair no mercado e garantir a boa prestação de 

serviço e a fidelidade dos seus consumidores, devem bem mais que satisfazer seus clientes, 

terão que encantá-los. Fazer com que o desempenho do seu produto ou serviço supere as 

expectativas, e consequentemente o cliente fique altamente satisfeito. Para a criação de um 

empreendimento que apresente qualidade e modernidade neste novo mercado de beleza, 

padronizado e cada vez mais exigente nos dias de hoje, se faz necessário montar um plano de 

negócios bem elaborado que mostre a viabilidade de um futuro negócio de sucesso, por isso, o 

plano de negócios do SEBRAE, que é um órgão voltado a orientar os empreendedores em seus 

negócios, é o melhor exemplo a ser seguido por aqueles empreendedores que precisam aprender 

tudo sobre empreendimento.  

Cada vez mais pessoas têm buscado se sentirem bem, se sentirem bonitas, desejadas e 

de bem consigo mesmas. Para melhorar sua situação ou somente para fins de manutenção em 

relação aos cuidados que já possuem, muitas mulheres e homens procuraram por locais e 
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pessoas que prestem serviços de embelezamento para que encontrem motivos para ficarem e 

sentirem melhores. Buscam clínicas e centros estéticos, cosméticos, salões de beleza entre 

outros estabelecimentos que vendam ou forneçam estes serviços de embelezamento. 

Atualmente o ramo da beleza avançou muito no quesito desenvolvimento de produtos 

para cada tipo de pele, cabelos, unhas, há para todos os gostos produtos de todos os tipos entre 

tantas opções desconhecidas. É tanto produto que muitas pessoas acabam comprando qualquer 

coisa ou qualquer produto e acabam nem percebendo e observando o que estão comprando. 

Tamanha é variedade que cabe aplicar muitos valores.  

O sentimento que se obtém ao entrar em uma perfumaria ou algum local que forneça 

cosméticos é que tudo que está ali foi especialmente desenvolvida para aqueles clientes, fazendo 

assim a compra ser consumada. Ao utilizar o creme de uma marca rejuvenescerá, já outra marca 

informa que ao comprar aquele produto a pessoa se sentirá mais bonita e mais sensual, embora 

outros enfatizam a satisfação, qualidade e rentabilidade do produto de 50g caríssimo que irá 

fazer você se sentir uma rainha.  

Com tanta variedade, obviamente a pessoa não saberá o que exatamente irá lhe fazer 

bem e acaba comprando vários itens e nem observando o que está consumindo, justamente pelo 

fato de pagar um pouco mais barato para poder comprar mais produtos que a loja está 

oferecendo. Acabam por olhar a embalagem que possui o rótulo mais atrativo, com slogan que 

fornece as informações que ela gostaria de sentir, pelo menos naquele dia. 

Na cidade de Tapejara há muitas pessoas que gostam de se cuidar. Há também várias 

drogarias, farmácias e lojas de cosméticos que oferecem grande variedade de marcas, isso para 

todos os gostos. Além das pessoas que efetuam vendas de cosméticos nas casas através de 

revistas e outros métodos. Porém há poucas pessoas que sabem orientar o que comprar e como 

usar trabalhando nestes estabelecimentos.  

A prestação de serviços ramo da estética e cuidados com o corpo vem crescendo cada 

dia mais. As pessoas não possuem tempo para sair de casa se arrumar e acabam utilizando 

métodos mais baratos e rápidos para poder efetuar sua higiene pessoal. A pergunta que norteia 

o projeto de pesquisa é: Qual a viabilidade da abertura de uma empresa de Estética e Cosmética 

no município de Tapejara? 

O objetivo é elaborar um plano de negócios com as suas principais etapas para verificar 

a viabilidade de implantação de uma empresa na área de estética e cosmética no município de 

Tapejara/RS. Os objetivos específicos abordam os seguintes dados: 

 



14 
 

 Realizar as principais etapas de um plano de negócios visando a implementação de 

uma empresa que comporte profissionais da área de podologia, manicure e pedicure; 

 Verificar a viabilidade financeira 

 Verificar a viabilidade mercadológica; 

 Identificar as oportunidades que o município oferece para este seguimento; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base científica de qualquer pesquisa acadêmica é o referencial teórico. Assim, para 

construção objeto de pesquisa, bem como, os objetivos, hipóteses, validação e constatação da 

pesquisa científica, depende única e exclusivamente dos referenciais teóricos utilizados. A 

fundamentação teórica apresentada deve servir de base para a análise e interpretação dos dados 

coletados na fase de elaboração do relatório final.  

Os dados apresentados devem, necessariamente, ser interpretados à luz das teorias 

aplicadas. O referencial teórico escolhido possui a função de validar a dimensão interna e de 

construção da pesquisa. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

 O empreendedorismo atualmente vem com força em todos os ramos que possa-

se pensar. É um segmento que evolui a cada ano com mais ênfase e novidades no mercado.  

 

2.1.1 O Empreendedor 

 

Nos dias atuais, o empreendedor tem um papel fundamental para o desenvolvimento 

da economia do país, pois é ele que abre um novo negócio e se arrisca em busca de sua 

realização profissional e pessoal.  

De acordo com Dornelas (2014), a palavra “empreendedor” (entrepreneur) tem origem 

francesa e quer dizer aquele que assume riscos. Observa-se atualmente que para ser 

empreendedor existe uma grande variedade de comportamento, formas e maneiras de agir, para 

Drucker apud Zaiden e Mendes (2012 p. 53) “o empreendedorismo é um comportamento e não 

um traço de personalidade e suas bases são o conceito e a teoria, e não a intuição”. 

Muitas vezes movidos pela paixão ou pela necessidade são criados os mais diversos 

tipos de negócio. Mesmo sendo apaixonados ou necessitados os dois precisam ser e sentirem-

se diferenciados, caso contrário seu sonho de ser um grande empresário não alcançará os 

resultados desejados e acabará caindo na lista dos estabelecimentos que fecham por falta de 

planejamento adequado. Dornelas complementa falando que:  
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Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 

singular, são apaixonados pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na 

multidão, querem ser reconhecidos e admirados, referenciados e imitados, querem 

deixar um legado. Dornelas (2014, p. 8). 

 

Para abrir um negócio é razoavelmente fácil, pode ser feito pela internet, porém fazê-

lo dar certo é uma batalha que só é encarada por quem tem coragem de assumir riscos e planejar 

sua estratégia conforme as necessidades e demandas que as pessoas esperam que sejam 

supridas. Empreendedorismo vai muito além de abrir uma empresa. Lenzi, Kiesel e Zucco 

(2010, p. 1) explicam que: “quando falamos sobre empreendedorismo, pressupomos um 

conjunto de ações que podem levar uma pessoa a alcançar resultados que satisfaçam suas 

intenções. Porém, é necessário sistematizar esse conjunto de ações para que o resultado seja 

plenamente satisfatório.” 

Seja por paixão ou necessidade sempre alguma coisa nova pode surgir. Existe uma 

fatia do mercado que ainda não está preenchida. É uma falta que as pessoas sentem, algo que 

desejam, vontade de saciar, pessoas estas muitas vezes insatisfeitas com o que já existe e 

desejam se aventurar no mundo dos negócios, sem medo de serem bem ou não sucedidos.  

Existem dois tipos de empreendedorismo, de acordo com Dornelas (2014, p. 17 e 18) 

explica que existe uma diferença considerável que deve ser levada em consideração: 

 

Empreendedores de oportunidade, em que o empreendedor visionário sabe 

onde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o 

crescimento que deseja buscar para a empresa e visa a geração dos lucros, empregos 

e riquezas. Está totalmente ligado ao desenvolvimento econômico, com forte relação 

entre os dois fatores. A segunda definição seria o empreendedorismo de necessidade, 

em que o candidato a empreendedor se aventura na jornada empreendedora mais por 

falta de opção, por estar desempregado e não ter alternativas de trabalho. Nesse caso, 

esses negócios costumam ser criados informalmente, não são planejados de forma 

adequada, e muitos fracassam bastante rápido, sem gerar desenvolvimento econômico 

e agravando as estatísticas de criação e mortalidade dos negócios. 

 

 

 Mas afinal por que tantas pessoas no mundo inteiro tem interesse em abrir seus 

negócios e se serem reconhecidos, admirados e imitados? Um fator relevante para isso é a 

natureza de cada pessoa. Umas se sentem preparadas, parecem que já nascem com o dom, mas 

outras preferem fazer apenas parte do negócio, sem correr riscos. Quem define esta natureza 

empreendedora é Zaiden e Mendes (2010, p. 53 e 54): 

 

1. O empreendedorismo é o processo dinâmico de criar mais riqueza.  

2. Somos todos empreendedores.  

3. Empreendedores são seres comuns. 

4. Empreendedores assimilam conceitos sem ter tomado conhecimento deles.  

5. Empreendedores são agentes da inovação.  
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6. Empreendedores movem o mundo. 

7. Empreendedores não podem ser compreendidos 

8. Empreendedores veem a riqueza como consequência e não como meio.  

9. Empreendedores são movidos por um forte sentido de realização.  

10. Empreendedores preferem o risco na independência à escravidão na segurança. 

 

Em meio a tantas competências que ser empreendedor significa fica difícil pensar que 

há alguém que não possa se arriscar a ter seu empreendimento. Este termo traz grande 

responsabilidade e abrange uma série de definições, a que mais se encaixa no pensamento de 

Schumpeter (apud Dornelas, 2010, p. 28) é a seguinte – “O empreendedor é aquele que destrói 

a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 

Miner (apud Lenzi, kiesel e Zucco, 2010, p. 4) faz uma abordagem mais consistente 

sobre a ação empreendedora existente em pessoa do meio empresarial, pois salienta que existem 

quatro tipos de personalidades distintas entre os empreendedores e cada um deles tem 

diferenças que devem ser consideradas, tanto em sua carreira profissional como na forma de se 

relacionar com a empresa. 

Porém cada pessoa possui características específicas que a enquadram dentro de um 

perfil comportamental. Existem quatro perfis que encaixam e denominam as características de 

cada indivíduo. 

Os quatro tipos de empreendedores identificados por Miner (apud Lenzi, kiesel e 

Zucco, 2010, p. 5) poderão ser identificados conforme segue:  

 

 Realizadores - Empreendedores clássicos que levam muita energia a suas empresas e dedicam 

inúmeras horas de trabalho. Eles gostam de planejar e estabelecer metas para realizações futuras 

e são dotados de muita iniciativa e de um forte compromisso com a empresa. Os realizadores 

acreditam que controlam sua vida por meio de suas ações, e não que são controlados pelas 

circunstâncias ou pelas atitudes de terceiros. Eles devem ser orientados por metas próprias. É 

mais provável que os realizadores tenham êxito se percorrerem o caminho da realização – 

resolvendo problemas constantemente e lidando com crises, adequando-se para enfrentar a crise 

do momento, e tentando ser bons em tudo. 

 Supervendedores – Possuem grande sensibilidade em relação a outras pessoas e desejam ajuda-

las de qualquer forma. Os relacionamentos são muito importantes para eles, que gostam de 

reuniões sociais e de participar de grupos. Consideram as vendas um elemento essencial para o 

sucesso de suas empresas. Para ser bem-sucedidos, os supervendedores precisam seguir o 

caminho das vendas e contratar alguém para administrar seu negócios.   

 Autênticos Gerentes - Gostam de assumir responsabilidades e saem-se bem em cargos de 

liderança nas empresas. Eles são competitivos, decididos e possuem uma atitude positiva em 

relação aqueles que têm autoridade; gostam do poder e de desempenhar um função. Muitas vezes 

saem de grandes empresas para iniciar um empreendimento próprio. Utilizam uma persuasão 

lógica e eficaz. Seu ponto forte é levar os empreendimentos a um crescimento significativo. O 

caminho ideal a ser trilhado por eles é o gerenciamento: encontrar ou iniciar um negócio grande 

o bastante que precise de seus talentos administrativos. 

 Geradores de ideias – Inventam novos produtos, encontram novos nichos, desenvolvem novos 

processos e, em geral, encontram uma forma de superar a concorrência. Eles se sentem 
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fortemente atraídos pelo mundo das ideias, mas podem assumir riscos que não foram 

suficientemente calculados. 

 

Empreendedorismo conforme autores destacados no artigo vai além de abrir seu 

negócio e gerenciá-lo. Há uma série de motivos e personalidades que fazem o empreendimento 

ser tão diferenciado. Porém com todas as habilidades que o empreendedor necessita obter, 

também tem meios que surgem para que eles se encontrem em meio ao mercado e apliquem 

tais habilidades natas ou adquiridas. 

 

2.1.2 Como ser um Empreendedor  

 

 Muitas pessoas sonham com seu próprio negócio e ser seu próprio chefe. Não há 

dúvidas que isso é o que a grande maioria almeja, mas por que não abrem seu negócio e fazem 

sua vontade. Chegam a criticar seus superiores dando palpites indesejados na empresa que 

trabalham. Porém quando entendem o negócio passam a admirar a coragem e persistência que 

adquirem ao lidar com pessoas de todos os humores, gostos e especificidades, tentando sempre 

fazer o melhor para atender aos clientes.  

Yates (2010, p. 46) fala em seu livro sobre a coragem e o que pode ser usado a favor para 

poder alavancar o sonho empreendedor: 

 

Muita gente teve ideias de negócios, mas nunca as colocou em prática. 

Muitos daqueles que o criticam vão lhe dizer como é difícil ser empreendedor e por 

que não arriscam o próximo passo. Use essa negatividade para evitar armadilhas em 

seu empreendimento e lembre a si mesmo de que você é único e de que pode fazer o 

serviço. Aceite ajuda, não importando de que forma ela se apresente.  

 

Mas para que o sonho possa sair do papel e atingir o tal sucesso desejado e apresentar 

o que uma empresa precisa para se sustentar que é lucro, o planejamento é essencial para que 

tudo saia de forma adequada. Dentro da legalidade, sem empecilhos que possam afetar no 

futuro, Lenzi, Kiesel e Zucco (2010, p. 39) explicam sobre o planejamento do negócio, 

“planejar significa determinar o que deve ser feito, com quais recursos e em quanto tempo; é, 

pois, organizar a dinâmica operacional da empresa [...] ele deve olhar para sua empresa e ver o 

que quer alcançar com ela. ” 

As microempresas estão ocupando espaço rapidamente no mercado competitivo, elas 

movimentam a economia do país e geram muitos empregos. Essas empresas são a base para a 



19 
 

sociedade, pois são elas que absorvem a grande parte dos desempregados da população e dão 

agilidade ao mercado. 

Segundo órgão de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), no ano de 2014 o total de empresas existentes no Brasil saltou de 4.950 mil, em 

2009, para 8.905 mil, em 2012 representando aumento de quase 80% em apenas quatro anos, o 

que corresponde a um crescimento médio anual de aproximadamente 22,0%. Esse desempenho 

foi fortemente influenciado pelo aumento de 5.402% na quantidade de Microempreendedores 

Individuais (MEI), que saiu de 47,9 mil, em 2009, para 2,6 milhões, em 2012.  

Segundo a pesquisa realizada pelo SEBRAE/RS, as empresas apostam crescer no ano 

de 2014. Conforme os dados adquiridos constataram que 61% das empresas que crescem no 

Brasil são Micro Empreendedores Individuais (MEI), em sequência das microempresas (46%) 

e das empresas de pequeno porte (43%), (SEBRAE, 2014). 

Esse salto se dá por meio de bons resultados colhidos no campo que refletem 

imediatamente nas indústrias. As empresas de pequeno porte são as que mais possuem 

trabalhadores ativos.  Para Vitor Augusto Koch, presidente do SEBRAE/RS, as eleições 

também podem impactar positivamente, já que tradicionalmente os anos eleitorais são 

acompanhados de maior democratização do crédito e redução dos juros, fatores que alavancam 

o consumo, (SEBRAE, 2014). 

Para chegar neste resultado, a pesquisa ouviu mais empreendedores ao longo dos 

meses de novembro e dezembro. Com isto constatou que alguns deles ainda possuem dúvidas 

e incertezas sobre o crescimento das empresas, juros, inflação, preços, entre outras coisas que 

podem afetar o desenvolvimento crescente e constante de suas empresas. 

 

O estudo do SEBRAE/RS, que ouviu 800 empreendedores entre os meses 

de novembro e dezembro, traz ainda que 40% acreditam no crescimento moderado da 

economia. Embora otimistas com o ano que se aproxima, 32% estão preocupados com 

a elevação generalizada dos preços, em virtude do aumento da inflação que, em 2014, 

deverá girar entre 5,6% e 6,5%, segundo o IPCA – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo.Com relação ao Segmento de Atividade em que atuam, os 

empreendedores seguem otimistas, já que 92% acreditam em crescimento e 

estabilidade. Em relação aos setores, a indústria e os serviços são os mais confiantes 

no crescimento para 2014 (54%). A perspectiva otimista verificada para o país e para 

Segmento de Atividade, também é indicada para o desempenho das Empresas: 48% 

apostam em seu crescimento e 45% em estabilidade. (SEBRAE, 2014). 

 

 

Nesse período, o número de Microempresas (ME) no país passou de 4,1 milhões para 

5,1 milhões, aumento de 25,2%, e o de Empresas de Pequeno Porte (EPP), que era de 660,5 

mil, em 2009, totalizou 945,0 mil, em 2012, com alta de 43,1%, superando o crescimento das 
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Médias e Grandes Empresas (MGE), de 25,2%. As taxas de crescimento na quantidade de 

empresas, registradas, de 2009 para 2010, foram mais expressivas, muito provavelmente em 

função do aumento de 7,5% do PIB, em 2010. 

 Com base nos dados do Cadastro Sebrae de Empresas (CSE), foi possível constatar 

que o número de Microempresas (ME) no país saiu de 4,1 milhões, em 2009, para 5,15 milhões, 

em 2012, representando crescimento de 25,2% no período. 

A microempresa é a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, 

devidamente registrado nos órgãos competentes, que aufira em cada ano, a receita bruta igual 

ou inferior a R$ 360.000,000. 

Com mais de treze milhões de empreendimentos cadastrados, o sistema também serve 

como termômetro da economia brasileira, já que abrange 90% dos negócios ativos de todo o 

território nacional. Estudos do instituto brasileiro de planejamento e tributação (IBPT), apontam 

que a falta de planejamento é a causa do fechamento de mais de 70% das micro e pequenas 

empresa, (SEBRAE, 2014). 

Empreender não é tarefa simples dentro tantos estabelecimentos que surgem no Brasil. 

O empreendedor movimenta grande massa da população mundial, através deles que as pessoas 

obtém o sustento de suas famílias. Mas o processo de empreender se dá por meio de 

planejamento, colaboração e dedicação em tempo integral.  

 

 

2.1.3 Processo Empreendedor 

 

Conforme Tornatzky (2004), quando se fala em inovação, a semente do processo 

empreendedor, remete-se naturalmente ao termo inovação tecnológica. Nesse caso, existem 

algumas peculiaridades que devem ser entendidas para que se interprete o processo 

empreendedor ligado a empresas de base tecnológica. As inovações tecnológicas têm sido o 

diferencial do desenvolvimento econômico mundial. E o desenvolvimento econômico é 

dependente de quatro fatores críticos, que devem ser analisados, para então se entender o 

processo empreendedor. 

Falar do talento empreendedor é perceber o resultado da direção, dedicação e muito 

trabalho dessas pessoas especiais, que fazem acontecer. Onde existe este talento, há a 

oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos negócios. Mas talento sem ideias é 
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como uma semente sem água. Quando o talento é somado à tecnologia e as pessoas têm boas 

ideias viáveis, o processo empreendedor está na iminência de ocorrer. 

Mas, existe ainda a necessidade de um combustível essencial para que finalmente o 

negócio saia do papel: o capital. O componente final é o know-how, ou seja, o conhecimento e 

a habilidade de conseguir convergir em um mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital 

que fazem a empresa crescer (TORNATZKY, 2004). 

Segundo Dertouzos (2005) a inovação tecnológica possui quatro pilares, os quais estão 

de acordo com os fatores anteriormente apresentados: 

1- Investimento de capital de risco; 

2- Infraestrutura de alta tecnologia; 

3- Ideias criativas; 

4- Cultura empreendedora focada na paixão pelo negócio; 

- Negócios de sucessos; 

4.1. Talento – pessoas; 

4.2. Tecnologia – ideias; 

4.3. Capital – recursos.  

 

Dertouzos (2005) ainda explica que esses quatro ingredientes são raros, pois, em sua 

concepção, primeiro vem a paixão pelo negócio e depois o dinheiro, o que contradiz a corrente 

de análise econômica, a qual pressupõe que deve haver um mercado consumidor e 

consequentemente possibilidades de lucro com o negócio.  

De acordo com Hisrich (2004) embora as fases sejam apresentadas de forma 

sequencial, nenhuma delas precisa ser completamente concluída para que se inicie a seguinte. 

Por exemplo, ao se identificar e avaliar uma oportunidade (fase 1), o empreendedor deve ter em 

mente o tipo de negócio que deseja criar (fase 4). Muitas vezes ocorre ainda um outro ciclo de 

fases antes de se concluir o processo completo. É o caso em que o empreendedor elabora o seu 

primeiro plano de negócios e, em seguida, apresenta-o para um capitalista de risco, que faz 

várias críticas e sugere ao empreendedor mudar toda a concepção da empresa antes de vir 

procurá-lo de novo. Nesse caso, o processo chegou até a fase 3, e voltou novamente para a fase 

1, recomeçando um novo ciclo sem ter concluído o anterior. O empreendedor não deve 

desanimar diante dessa situação, que é muito frequente. 

Dertouzos (2005) conclui afirmando que as invenções tecnológicas não ocorrem 

assim. Na verdade, o que ocorre é um meio-termo: tanto as empresas buscam nos centros de 

pesquisa tecnologias inovadoras que, agregadas ao seu processo ou produto, promovam uma 
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inovação tecnológica, como os centros de pesquisa desenvolvem tecnologias sem o 

comprometimento econômico, mas que posteriormente poderão ser aplicadas nas empresas. 

 

QUADRO 1 – FASES EMPREENDEDORAS 

  
Fonte: Adaptado de Hisrich, (2004). 

 

Pode se ver que para identificar e avaliar uma oportunidade, é a parte mais difícil. 

Existe uma lenda da qual pode-se tirar como exemplo, de que a oportunidade é como um velho 

sábio barbudo, baixinho e careca, que passa ao seu lado. Normalmente você não o nota 

passando. Quando percebe que ele pode lhe ajudar, tenta desesperadamente correr atrás do 

velho e, com as mãos, tenta tocá-lo na cabeça para abordá-lo. Mas quando finalmente você toca 

na cabeça do velho, ela está toda cheia de óleo e seus dedos escorregam, sem conseguir segurar 

o velho, que vai embora. 

De acordo com Hisrich (2004) a segunda fase do processo empreendedor - desenvolver 

o plano de negócios - talvez seja a que mais dê trabalho para os empreendedores de primeira 

viagem. Ela envolve vários conceitos que devem ser entendidos e expressos de forma escrita, 

em poucas páginas, dando forma a um documento que sintetiza toda a essência da empresa, sua 

estratégia de negócio, seu mercado e competidores, como vai gerar receitas e crescer etc. 

Existe uma outra forma de se analisar os aspectos críticos do processo empreendedor. 

Proposta por Timmons (2009), professor do Babson College, Estados Unidos, leva o 

empreendedor, a priorizar a análise de três fatores fundamentais. O primeiro fator é a 

oportunidade, que deve ser avaliada para que se tome a decisão de continuar ou não com o 

projeto. O segundo fator é a equipe empreendedora, ou seja, quem; e o terceiro fator que é o 

empreendedor, que estará atuando em conjunto neste projeto. 

Segundo Hisrich (2004) gerenciar a empresa parece ser a parte mais fácil, pois as 

outras já foram feitas. Mas não é bem assim. Cada fase do processo empreendedor tem seus 
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desafios e aprendizados. Às vezes, o empreendedor identifica uma excelente oportunidade, 

elabora um bom plano de negócios e "vende" a sua ideia para investidores que acreditam nela 

e concordam em financiar o novo empreendimento. Quando é hora de colocar as ações em 

prática, começam a surgir os problemas. Os clientes não aceitam tão bem o produto, surge um 

concorrente forte, um funcionário-chave pede demissão, uma máquina quebra e não existe outra 

para repor, enfim, problemas vão existir e precisarão ser solucionados. Aí é que entra o estilo 

de gestão do empreendedor na prática, que deve reconhecer suas limitações e saber, antes de 

qualquer coisa, recrutar uma excelente equipe de profissionais para ajudá-lo a gerenciar a 

empresa, implementando ações que visem a minimizar os problemas, e identificando o que é 

prioridade e o que é crítico para o sucesso do empreendimento. 

Conforme mencionado por Timmons (2009) é muito importante que a questão relativa 

à análise dos recursos necessários para o início do negócio seja a última a ser feita, para evitar 

que o empreendedor e sua equipe restrinjam a análise da oportunidade, a primeira das tarefas a 

ser realizada. Na verdade, às vezes a formação da equipe ocorre até antes da identificação de 

uma boa oportunidade, porém o mais comum nos casos de sucesso é a identificação da 

oportunidade, formação da equipe e captação dos recursos. 

 O empreendedor deve ter em mente ainda que nem sempre a equipe inicial estará 

completa e que após a captação dos recursos necessários esta pode e deverá ser complementada. 

Tais aspectos fazem muitas pessoas repensarem no que estão exercendo e tomam conhecimento 

da dimensão de seus negócios. Para tudo na vida há uma razão, obviamente para se tornar 

empreendedor também existe uma razão bem forte.  

 

 

2.1.4 Razões para se tornar um empreendedor 

 

Quem pensa que ser dono do seu próprio negócio é sinônimo de liberdade, pela 

flexibilidade de horário, pela "ausência de chefe", está equivocado, porque troca suas 8 horas 

de trabalho por uma jornada bem maior, se quiser "fazer acontecer" sua empresa. E, ainda troca 

um chefe por inúmeros fornecedores e consumidores que não perdoam atraso na entrega, 

pagamento ou qualidade inferior de seus produtos. 

Mas mesmo assim, se devidamente planejado, analisado, digerido e considerado 

economicamente viável e se houver garra e determinação vale a pena lançar-se na aventura de 



24 
 

empreender. Para tanta determinação é necessário que as pessoas também acreditem que vale a 

pena acreditar no negócio, Schewe aborda que: 

 

“Marketing é o processo de planejamento de uma organização que busca 

realizar trocas com os clientes, cada um com interesses específicos: o cliente quer 

fazer suas necessidades e a empresa quer gerar receitas”. (SCHEWE; SMITH, 2005, 

p.130). 

 

Nesta troca o principal enfoque está voltado para os valores que vem agregados ao 

produto, constituindo o seu diferencial, na vantagem comparativa dos fornecedores. São eles: 

assistência para instalações, treinamento, facilidade e agilidade na entrega, garantias, 

assistência técnica, acompanhamento do grau de satisfação do consumidor e outros. 

É importante para o empreendedor a compreensão exata do valor do marketing na sua 

abrangência, pessoal, institucional e do produto. De acordo com Schewe (2005), podemos 

definir as finalidades básicas do marketing como: determinar oportunidade de negócios quer 

pela criação de novos produtos, quer pela adequação de produtos oferecidos por concorrentes 

que não atendem satisfatoriamente as necessidades dos clientes e obter, através do menor custo 

possível, o crescimento da receita da empresa. De acordo com o autor supracitado, é 

indispensável que o empreendedor contemple seu negócio com um consistente plano de 

marketing que parte da análise de mercado e culmina no estabelecimento das estratégias: 

produto, preço, distribuição, propaganda e promoção, serviços ao cliente, relacionamento e 

controle. 

Inúmeros são os fatores do ambiente interno e externo que interferem no sucesso do 

empreendimento. Conhece-los é a condição para elaboração de um plano de marketing mais 

adequado. 

Todo homem vive por sua própria natureza estabelecendo relacionamentos: família, 

amigos, trabalho, escola, vizinho e outros. É impossível negar-se ao convívio humano. Segundo 

Schewe (2005), hoje esta condição é amplamente explorada e direcionada, porque é a base do 

Networking. Traduzindo pode-se dizer que net significa rede e work diz mais do que trabalho: 

toda a aplicação de energia orientada para um fim específico. Portanto, todos os 

relacionamentos com grupos primários e secundários podem e devem se constituir em alicerce 

para um networking bem direcionado. São oportunidades, portas, para o desenvolvimento deste 

fantástico recurso. Fatores básicos para a criação e o desenvolvimento de um bom Networking: 

 Definição do objetivo e do plano de carreira; 

 Persistência e comprometimento com suas metas; 

 Manutenção da autoestima; 



25 
 

 Manutenção das informações sobre o mercado de trabalho; 

 Apresentação de um bom marketing pessoal; 

 Ampliação e melhoria de seus contatos. 

A autoestima interfere fundamentalmente nas relações entre as pessoas, pois, constitui-

se numa espécie de filtro, através do qual se percebe, ouve, avalia e compreende todas as coisas. 

São as crenças e valores que as pessoas tem a cerca de si próprias, que determinam sua 

comunicação e relacionamento com o mundo e os outros. De acordo com o autor supracitado 

existem leis implícitas que regem a convivência: 

1° ouvir é mais importante do que falar; 

2° o processo de diálogo é mais importante do que o resultado; 

3° o contato só existe quando se estabelece o "nós". 

 

Com isso enfatiza-se a importância da rede de relações e sugere-se o uso de alguns 

recursos básicos para sua ampliação: 

 

 Frequentar ambientes onde possa encontrar pessoas interessantes para sua rede: 

seminários, workshops, cursos, palestras e congressos; 

 Utilizar-se, sempre que possível, do cartão de visita tendo-o sempre em mãos; 

 Cultivar relacionamentos com ex-colegas de escola, empresa, amigos e outros; 

 Ser prestativo e solícito diante das necessidades do outro, pois, networking é uma 

via de mão dupla, supõe troca; 

 Utilizar-se da rede virtual Internet. (SCHEWE, 2005) 

 

 

Se estabelecer, fortalecer e ampliar a rede de relações é fundamental para a recolocação 

no mercado de trabalho. 

A rede é um instrumento que serve para acolher, reunir, captar, agregar, transmitir e 

distribuir os mais diferentes produtos e recursos. Portanto, networking é uma das ferramentas 

da mais alta importância para o sucesso do empreendedor. Com a elaboração de um plano de 

negócios a empresa só tem perspectivas de crescimento e evolução.  

2.2 PLANO DE NEGÓCIO 

 

O plano de negócios é uma ferramenta que ajuda administradores, gestores, 

empreendedores enfim, qualquer um que queira abrir seu negócio e poder fazê-lo da maneira 

correta com todas as informações coletadas e assim poderá acompanhar a evolução ou declínio 
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da sua empresa. Com esta ferramenta fica assertivo o processo de decisão e a margem de acerto 

é bastante significativa. 

2.2.1. Elaborando o Plano de Negócio 

 

Para que uma viagem aconteça, é necessário escolher o local a ser visitado, decidir o 

tempo da viagem, quanto dinheiro levar, comprar passagens, reservar hotel, arrumar as malas, 

entre tantas outras coisas. De acordo com SEBRAE (2007) a casa, a festa e a viagem não vão 

se realizar apenas porque você assim deseja, mesmo que seja um desejo ardoroso. Ideias assim 

nascem em nossos corações, porém, para que elas se tornem realidade, e preciso construí-las 

passo a passo. 

  

Imagine que você deseja construir uma casa, organizar uma festa, viajar 

para o campo ou para o litoral. Com certeza, sua intenção é que tudo dê certo, mas, 

para que isso ocorra, é necessário fazer cuidadosamente um planejamento.  

 

 

Se, para uma simples viagem, precisa-se fazer tudo isso, imagine quando a intenção é 

abrir um negócio. E empreender, muitas vezes, é uma viagem para um lugar desconhecido. 

Para o SEBRAE (2007) um plano de negócio é um documento que descreve por 

escrito, quais os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses 

objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite 

identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. 

O plano irá ajudar o empreendedor a concluir se a sua ideia é viável e a buscar 

informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que pretende oferecer, 

seus clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do 

seu negócio. 

A preparação de um plano de negócio não é uma tarefa fácil, exige persistência, 

comprometimento, pesquisa, trabalho duro e muita criatividade. 

Construindo o mapa de percurso “Se quiser que algo seja bem-feito, faça você 

mesmo”. Nada mais certo do que essa expressão popular, principalmente quando se trata da 

elaboração de um plano de negócio (SEBRAE, 2007). 

Elaborando pessoalmente o seu plano de negócio, o empreendedor tem a oportunidade 

de preparar um plano feito sob medida, baseado em informações que ele mesmo levantou e nas 

quais pode depositar mais confiança. Quanto mais você conhecer sobre seu mercado e sobre o 

ramo que pretende atuar, mais bem-feito será seu plano. 
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Como recomendações gerais o SEBRAE (2007) descreve que: 

 

 Informações são a matéria-prima de qualquer plano de negócio, portanto, pesquisar, 

estudar e procurar conhecer tudo sobre o seu setor. Informações que podem ser obtidas 

em jornais, revistas, associações, feiras, cursos ou junto a outros empresários que 

trabalham no mesmo ramo; 

 Lembre-se de que um plano de negócio e uma trilha e não um trilho. O plano não 

deve ser encarado como um instrumento rígido, portanto, é preciso acompanhá-lo 

permanentemente. Um plano de negócio é feito no papel e “a lápis”, pois está sujeito 

a mudanças e correções; 

 O plano de negócio fala pelo empreendedor. Quanto melhor a aparência e quanto 

mais claras as ideias nele contidas, melhores serão os resultados. Além disso, o 

empreendedor deve procurar fazer bem-feito e organizado. Assim, você irá torná-lo 

mais fácil de ser utilizado e consultado. 

 Um plano de negócio pode ser usado para se conseguir novos sócios ou investidores, 

assim como pode ser apresentado a fornecedores e clientes, uma vez que dá 

credibilidade a empresa ou mesmo aos bancos para a solicitação de financiamentos. 

Entretanto, nunca se deve esquecer, de que o maior usuário do plano de negócio é o 

empreendedor. 

 

 

 

De acordo com Dornelas (2008) na análise estratégia, são apresentados os rumos de 

organização e como o projeto está inserido neste contexto. (Ambientes externos, internos), onde 

se observarão as potencialidades e riscos, forças e fraquezas, efetuando a análise SWOT 

definiram objetivos ou novo negócio. Esta seção é a base para o desenvolvimento e 

implantação. 

Descrição do projeto/negócio. Nesta seção deve-se descrever o negócio, o histórico, 

áreas de organização envolvidas, etc. estratégia de marketing, deve se mostrar como se pretende 

vender o produto serviço que será desenvolvido, como serão conquistados os clientes 

consumidores, e o que será feito para manter o interesse dos mesmos a aumentar a demanda. 

Dornelas (2008) enfatiza: objetividade é essencial. É muito comum que as pessoas 

recorram à utilização de pacotes de software que auxiliam na colaboração de planos de 

negócios, com formatos predefinidos. Entretanto, na maioria das vezes, esses pacotes são 

limitados, e o empreendedor se prende a estrutura de plano existente na ferramenta que nem 

sempre está ligado a sua realidade. Com base em uma boa análise de mercado (fator crítico para 

a obtenção de um plano de negócio). 

A venda de ideias é parte crucial para a apresentação de um projeto dentro da 

organização e muitas vezes o empreendedor se preocupa em demasia com os detalhes do plano 

de negócio, esquecendo-se de que precisará de outros recursos até que seu plano seja solicitado. 

De acordo com o autor supracitado é possível encontrar pessoas com ideias ótimas, mas que se 
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preocupam em estruturá-las, analisando, desenvolver um plano de negócios que responda as 

questões críticas relacionadas as suas ideias.  

Para que o plano de negócio possa se tornar eficaz de gerenciamento e importante que 

as informações nele existentes possam ser divulgadas internamente na empresa de uma forma 

satisfatória, pode também ser utilizado como uma ferramenta de gestão, é necessário que exista 

um monitoramento periódico da situação atual em relação aos números previstos, ou metas do 

plano, a criação de um (ou vários) painel de metas do projeto. Esse tipo de instrumento pode 

servir de guia a qualquer processo de melhoria organizacional (DORNELAS, 2008). 

Esse painel é um sistema visível de medidas de desempenho, que deve mostrar de 

forma simples, preferencialmente gráfica. Esses painéis devem ser um espelho do plano de 

negócio, de forma a se ter uma visão do momento da empresa, do seu passado e das metas 

previstas. Esses painéis de metas, fornecem um conjunto de medidas de desempenho de 

equilíbrio da empresa, aos moldes do balanced scorecard (ferramenta do planejamento 

estratégico que mede desempenha empresarial através de indicadores), proposto por Kaplan & 

Norton. Dessa forma, o plano de negócio pode se transformar em um instrumento dinâmico de 

implementação da estratégia empresarial. 

Todo plano de negócio deverá começar pela ideia e o conceito do negócio, ou seja, se 

realmente existe uma oportunidade no mercado para o que o empreendedor acredita ser uma 

inovação interessante. Antes de se definir como fazer, deve se planejar o processo do 

desenvolvimento do plano de negócios. 

 

 

2.3 EMPRESA 

 

Muitas pessoas se queixam da falta de criatividade e que nunca têm boas ideias, que 

trabalham muito e não são reconhecidas, acomodando-se e aceitando esse fato como normal. 

Os empreendedores de sucesso são diferentes: estão sempre atrás de novas ideias de negócio e 

de verdadeiras oportunidades de mercado, ficando atentos a tudo que ocorre à volta deles. São 

curiosos e questionadores, não aceitando a primeira explicação dada para os fatos ocorridos. Na 

verdade, existe um pouco de cada coisa. Novas ideias só surgem quando a mente da pessoa está 

aberta para que isso ocorra, ou seja, quando está preparada para experiências novas. Assim, 

qualquer fonte de informação pode ser um ponto de partida para novas ideias e identificação de 

oportunidades de mercado. 
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A empresa é uma unidade produtora que visa riquezas, transacionando em dois 

mercados, um fornecedor, outro consumidor, (FIGUEIREDO E CAGGIANO, 2004). 

Informação é a base de novas ideias. Estar bem informado é o dever de qualquer 

empreendedor. Atualmente, a informação está ao alcance de qualquer pessoa, em diversas 

formas e veículos diferentes: televisão, rádio, revistas, jornais, livros, internet, outras pessoas, 

a própria empresa, fornecedores, compradores, entidades de classe, governo, entre outros. Só 

não se informa quem não quer. Mas o empreendedor curioso e criativo sempre está à procura 

de novas oportunidades e atento ao que ocorre à sua volta.  

Apesar de existirem muitas fontes de informação, identificar uma nova oportunidade 

pode não ser fácil. No entanto, existem algumas dicas que auxiliam o empreendedor nessa 

tarefa. Uma das mais conhecidas formas de se estimular a criatividade e a geração de novas 

ideias é o método de brainstorming (tradução literal: tempestade cerebral), que se baseia no 

fato de as pessoas serem estimuladas a gerar novas ideias quando estão em grupo, reunidas com 

outras pessoas. Para não se perder, o grupo define algumas regras básicas, mas sempre evitando 

ceifar a criatividade dos demais, (SEBRAE, 2014). 

Empresa é aquela que exerce atividade econômica organizada para a produção ou 

circulação de bens ou de serviços, constituindo elemento de empresa, devendo inscrever-se na 

Junta Comercial (SEBRAE/MG, 2007). As mesmas podem ser públicas ou privadas e têm a 

finalidade de obter rentabilidade social. Também podem ser individuais ou coletivas 

dependendo do número de sócios que as compõem. É uma espécie de instituição com fins 

lucrativos, que oferece a disposição dos consumidores, bens e serviços com o objetivo de suprir 

as necessidades do mercado em troca de lucratividade e crescimento. 

Empresa significa fonte de riqueza e de produção, quando se pensa em conceito de 

empresa, as pessoas pensam em alguma coisa que gera recursos, ou seja, dinheiro. Portanto 

empresa é uma fonte de recursos econômicos, sociais e humanos, que gerados, transformados, 

ou transacionados, vão gerar riqueza ou dinheiro para quem investiu neste fim. Uma empresa é 

uma atividade particular, pública ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou 

serviços, com o objetivo de atender a algumas necessidades humanas. O lucro, na visão 

moderna das empresas é consequência do processo produtivo e o retorno esperado pelos 

investidores. SEBRAE (2014). 

A empresa como está mencionado acima é constituída de um conjunto de elementos, 

ou seja, bens e serviços, para o exercício e desenvolvimento de suas atividades econômicas, 

financeiras e sociais. 
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Enfim, o que o empreendedor deve fazer para estimular sua criatividade e gerar novas 

ideias é observar tudo e todos, de forma dinâmica, sem se preocupar, em um primeiro momento, 

se uma ideia é viável ou não, ou seja, se ele tem ou não uma boa oportunidade nas mãos. 

 

2.3.1 Negócio de Estética e Cosmética 

 

A palavra estética vem do grego aisthésis, de percepção e sensação. À época, a estética 

era a filosofia que estudava a capacidade das coisas de serem belas e da reação do homem diante 

da beleza da arte (pintura, escultura, literatura). O conceito de beleza, associado à estética, 

acompanha a história da humanidade, desde quando os povos primitivos pintavam o corpo e o 

rosto em celebrações, até o simples ato contemporâneo de pentear os cabelos antes de sair de 

casa. SEBRAE (2014). 

Há uma grande preocupação em relação a imagem estética das pessoas. Mulheres, 

homens e pessoas idosas estão buscando por centros de embelezamento, ou locais que efetuem 

a prestação deste tipo de serviço. O mundo evolui muito rápido e a demanda por inovação e 

experimentar o novo crescem a cada dia.  

Com tanta procura o ramo estético está sempre crescente e com isso a mão-de-obra 

também aumenta. Porém com tantas opções atualmente os colaboradores precisam se 

especializar para poder atender de forma adequada e correta os clientes. Porém, há uma variável 

no que diz respeito a estética que é fundamental entender a diferenciação. Para isso o Sebrae, 

2014, explica que: 

 

As clínicas de estética diferenciam-se dos centros de estética porque 

exigem profissionais técnicos responsáveis (usualmente médicos), além de registro 

em órgão específico, uma vez que neste tipo de negócio realizam-se cirurgias 

plásticas, entre outros procedimentos orientados por um profissional médico. Os 

principais serviços ofertados pelo centro de estética são a limpeza de pele, tratamento 

de acne, peeling, hidratação e nutrição facial, rejuvenescimento e revitalização facial, 

discromia (tratamento para manchas de pele), bronzeamento artificial, tratamento 

contra flacidez muscular, tratamento de estrias, hidratação e nutrição corporal, 

clareamento de axilas e virilha, banho de lua e clareamento de pelos, depilação, 

drenagem linfática, podologia, endermologia (tratamento de celulite) e massagens 

anti-stress. 

 

O ramo de cosmética e estética é o que mais cresce mundialmente na atualidade. A 

demanda é tão excessiva que as fábricas mal conseguem atender a toda população mundial. No 

Brasil, o consumo é absurdo e a procura por cirurgias plásticas estéticas só aumenta a cada dia. 
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Com tudo, faltam profissionais que saibam aplicar e proceder de maneira correta com tantas 

opções oferecidas no mercado. 

O mercado está cada vez mais aquecido com tanta demanda e com o aumento de 

centros e clínicas. Segundo a pesquisa divulgada pela ABIHPEC (Associação Brasileira da 

Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), aponta que 15,62% do crescimento no 

ramo de estética foi com gasto com cuidados para higiene em 2012. 

De acordo com Pyxis Consumo (2014), ferramenta do Ibope, afirma que os brasileiros 

podem gastar R$36,24 bilhões em 2013. Aproximadamente 50% deste valor está retido com a 

classe A, sendo que o restante fica distribuído entre as classes sociais B, C e D. O Brasil é o 

terceiro mercado no mundo a mais consumir produtos e serviços relacionados a beleza. 

Para poder entender a crescente procura que alavanca muitas empresas o SEBRAE 

(2014), ressalta que pelo fato dos maiores consumidores se darem por mulheres a explicação é 

que o público feminino passa por mudanças comportamentais, culturais e sociais e precisam ser 

compreendidas e entendidas. Através da pesquisa elaborada pela empresa Sophia Min, 

obtiveram-se alguns dados relevantes. O objetivo da pesquisa foi avaliar a satisfação das 

mulheres com a aparência e entender como ocorre o consumo de produtos e tratamentos de 

beleza, incluindo os realizados nos salões de beleza, como manicure e depilação. Abaixo são 

apresentados os principais resultados da pesquisa que são importantes para entender tal mercado 

e para quem pretende abrir um centro de estética:  

• 56% das mulheres estão insatisfeitas com sua aparência. O principal motivo é estar 

acima do peso ideal e o segundo é a insatisfação com o cabelo; 

• A opinião de outras pessoas é importante para se sentirem bem; 

• 79% das mulheres usam produtos de beleza. Entre eles, os mais usados são produtos 

para o cabelo, cremes hidratantes e maquiagens. O uso de alguns produtos varia de 

acordo com a idade. O aumento da renda familiar faz com que aumente o consumo de 

produtos em todas as categorias investigadas; 

• O gasto médio de R$ 97,00 mensais com serviços e tratamentos de beleza é maior 

do que o gasto médio de R$ 80,00 unicamente com a compra de produtos de beleza; 

• Quando perguntadas sobre quais itens sofreriam corte de gastos em uma situação de 

crise financeira, frequentar o salão de beleza seria o segundo item a ser cortado do 

orçamento das mulheres. A compra de produtos de beleza é um dos últimos itens 

indicados ao corte; 

• 83% das mulheres se dizem satisfeitas com os produtos de beleza que estão no 

mercado atualmente, porém apenas 6% não os trocariam por nenhum outro; 

• Amigas e profissionais da área de beleza são as principais fontes que apresentam 

novidades de produtos e, ao mesmo tempo, indicam o uso de produtos específicos.  

 

Com todas as informações que as pesquisam mostram, fica claro que para abrir um 

negócio neste ramo a atualização deve ser constante e focada. A importância de identificar os 

tipos de clientes e perfis de cada um ajudará bastante na hora optar por tratamentos inovadores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Fonseca (apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 12), methodos significa 

organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o 

estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um 

estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se 

interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa; 

portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos 

e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e 

técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador 

para abordar o objeto de estudo. No entanto, embora não sejam a mesma coisa, teoria e método 

são dois termos inseparáveis, Minayo (apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 12) diz ainda 

que, “devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se escolhe um tema, um 

objeto, ou um problema de investigação”  

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma abrangente e concomitante 

(...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 

que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 

“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 

articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro 

tipo específico de resposta às indagações específicas. (Gerhardt e Silveira, 2009). 

 

A metodologia engloba o caminho utilizado para a execução da pesquisa como a sua 

classificação e definição quanto à forma de abordagem do problema, objetivos, procedimentos 

técnicos, coleta e análise dos dados.  

Quanto ao objetivo classifica-se como descritiva e exploratória baseada numa pesquisa 

teórica empírica. A abordagem classifica-se como de caráter qualitativo/quantitativo. 

Foi realizada uma pesquisa de mercado, visando conhecer os hábitos e costumes dos 

prováveis consumidores dos serviços do novo negócio. A pesquisa se deu entre os dias 20 de 

setembro e 10 de outubro foi realizada por meio do Survio, ferramenta de pesquisa online e 

serviu como subsídio para a elaboração do plano de negócios.  
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3.1 ELABORAÇÃO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA  

  

A pesquisa de mercado se deu no município de Tapejara, visando identificar as 

necessidades do público alvo com relação ao interesse e a disponibilidade em pagar por serviços 

de estética e cosmética, buscando identificar quais são os serviços com maior demanda, bem 

para verificar interesse e disponibilidade das pessoas de frequentar um centro estético.  

Para a obtenção desta informação foi realizada pesquisa com uma amostra da 

população do município tapejara. Conforme dados do IBGE (2010) a população estimada para 

Tapejara no ano de 2015 é de 21.525 pessoas, sendo que 6.688 pessoas são assalariadas, 8.258 

pessoas fazem parte do total ocupado. A renda mensal fica na média de 1,9 salários mínimos 

totalizando anualmente um montante de aproximadamente R$ 102.419 mil, e de acordo com o 

Empresômetro, estão em exercício no município de Tapejara 2401 empresas até a data de 

08/06/2015. 

A pesquisa foi aplicada em 240 pessoas, pouco mais de 1% da população estimada 

pelo IBGE em 2015 e os dados foram obtidos através de pesquisa aplicadapelo facebook com 

questionário realizado através do Survio, ferramenta que auxilia em pesquisas online. E as 

perguntas abordadas compreendem os seguintes itens: 

 Faixa etária; 

 Rendimentos dos entrevistados; 

 Frequência a uma estética; 

 Que serviços esperam; 

 Horários que gostariam de frequentar a estética; 

 O que seria uma promoção considerável no ponto de vista cliente;  

 Qual seriam as melhores formas de pagamento.  

 

Após a pesquisa foi elaborado o plano de negócios, visando atender a demanda 

reprimida do município em questão, abordando a viabilidade econômica do empreendimento. 

A empresa também se preocupará em formar um relacionamento estreito com seus futuros 

clientes. Se preocupará em desenvolver um vínculo de bons resultados econômicos, relação 

empreendimento/clientes criando assim um relacionamento de longo prazo. 

A empresa captará todos os tipos de pessoas físicas, de todas as idades, raças, sexo e 

classe social, que sonham e estão dispostas a cuidar de sua saúde e beleza, que estão a procura 

de seu bem estar. Clientes exigentes que primam pela qualidade dos cosméticos e 
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profissionalismo das pessoas que estão ali para desempenhar um bom trabalho e que se 

disponham a pagar pelo preço justo a ser oferecido na estética, que apresentará melhor relação 

custo/benefício. 

 

3.1.2 Pesquisa Exploratória 

 

Quanto aos objetivos trata-se de um estudo descritivo, segundo Diehl e Tatim (2004, 

p. 54) “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”, e um estudo 

exploratório, segundo Diehl e Tatim (2004, p. 53) “a pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”.  Foi realizada a pesquisa exploratória com os clientes em potencial para 

descobrir seus hábitos quanto a estética.  

Foi utilizada como método por ser a que melhor se enquadra no contexto do estudo. 

“Pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 

delineamentos considerados” (GIL, 1999, p. 72 – 73). 

Quanto à abordagem e coleta dos dados trata-se de um estudo qualitativo, Diehl e 

Tatim (2004 p. 51), caracteriza-se como investigação, compreendendo um conjunto de técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados. 

 

3.1.3 Pesquisa Descritiva 

 

Para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série 

de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, 

análise documental, pesquisa ex-post-facto. 

Para Triviños (apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 35) os estudos descritivos podem ser 

criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da 

possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por 

parte do investigador um exame crítico das informações, e os resultados podem ser 
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equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem 

ser subjetivas, apenas quantificáveis, gerando imprecisão.  

Porém, para o trabalho houve um número significativo e gerou precisão para os 

resultados encontrados. 

 

3.1.4 Pesquisa Qualitativa 

 

 Goldenberg (apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 31 e 32) a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 

qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 

própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 

da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa  

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos 

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é 

parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: 

seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 

DESLAURIERS (apud GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 31 e 32). 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Para Minayo (apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 31 e 32) a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia 

e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de 

atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu 

empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador. 
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As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização 

das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local 

em determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; 

respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Entretanto, o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da pesquisa 

qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de 

dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar uma 

tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar a influência do 

observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos quais as 

conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques 

diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; sensação de dominar 

profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do pesquisador na situação pesquisada, ou 

com os sujeitos pesquisados. (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 31 e 32). 

 

3.1.5 Pesquisa Quantitativa 

Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 

consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos 

com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre 

à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

  

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a 

enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 

humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 

daqueles que estão vivenciando o fenômeno Polit, Becker E Hungler (apud Gerhardt e Silveira, 

2009, p. 33). O quadro 2 apresenta uma comparação entre o método quantitativo e o método 

qualitativo. 
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QUADRO 2 – DIFERENÇA DA ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

 
Fonte: Gerhardt e Silveira, 2009, p. 34. 

  

 

3.1.6 Pesquisa Teórica Empírica 

 

Atualmente têm-se como pressuposto que, para que ocorra a construção do 

conhecimento, há que se estabelecer uma relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

Assumindo que todo conhecimento humano reporta a um ponto de vista e a um lugar 

social, compreende-se que são quatro os pontos principais da busca do conhecimento empírico, 

conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento teológico. 
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Tartuce (apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 18 e 19) traz alguns elementos relacionados a 

esse tipo de conhecimento: 

 

É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o 

conhecimento adquirido através de ações não planejadas. É o conhecimento do dia a 

dia, que se obtém pela experiência cotidiana. É espontâneo, focalista, sendo por isso 

considerado incompleto, carente de objetividade. Ocorre por meio do relacionamento 

diário do homem com as coisas. Não há a intenção e a preocupação de atingir o que o 

objeto contém além das aparências. Fundamentado apenas na experiência, doutrina 

ou atitude, que admite quanto à origem do conhecimento de que este provenha apenas 

da experiência. Dentre suas características destaca-se:  

 Conjunto de opiniões geralmente aceitas em épocas determinadas, e que as opiniões 

contrárias aparecem como aberrações individuais. 

 É valorativo por excelência, pois se fundamenta numa operação operada com base 

em estados de ânimo e emoções. 

 É também reflexivo. 

 É verificável. 

 É falível e inexato. 

O principal mérito do método empírico é o de assinalar com vigor a importância da 

experiência na origem dos nossos conhecimentos.  

 

O conhecimento empírico se constitui, assim, em outra forma de conhecer e de se 

colocar no mundo. GERHARDT E SILVEIRA (2009, p. 18 e 19). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A empresa tem por finalidade se instalar no município de Tapejara, atendendo as pessoas 

que optam por se cuidar, que procuram tratamentos direcionados como tratamento para 

remoção de manchas das mãos. Visa se tornar uma referência na região o deseja obter lucro 

sobre o negócio. Para isso, o plano de negócios irá apontar o número predominante para que a 

partir daí, possa ser analisada a possibilidade de abertura ou não desta empresa, e quais serviços 

que terão lucro comparando-se a outros que precisam ser efetuados, porém, exigem mais tempo 

e dedicação com menos retorno aplicado. 

 Possuirá aproximadamente 20 m² que irá comportar as salas de manicure e pedicure 

sendo separada por uma lacuna de vidro móvel que separará os ambientes.  
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 5 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

O estudo apresenta a viabilidade para implantação de uma empresa de serviço, com foco 

no ramo de beleza e estética. A empresa se denominará Estética Shalom, uma empresa MEI – 

Microempreendedor Individual, que prestará serviços no ramo de estética e cosmética. A 

empresa apresentará uma pequena capacidade instalada de materiais, iniciando suas atividades 

com um número de máquinas, equipamentos, aparelhos e acessórios como: estufa, espelhos, 

cadeiras, balcão, computador, mesas, televisão, som, produtos p/ pés e mãos. E todo o material 

necessário para estrutura de uma estética, que possam manter a estrutura da empresa de forma 

a dar prosseguimento as suas atividades. 

5.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa será denominada Estética Shalom. Ainda não possui um número de inscrição 

no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica).  

5.2 SETOR DE ATIVIDADE 

A empresa Estética Shalom atuará no setor de prestação de serviços de beleza. 

5.3 FORMA JURÍDICA E ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 

A empresa Estética Shalom irá adotar a forma jurídica MEI – Microempreendedor 

Individual. 

5.4 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 

QUADRO 3 – ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 

 
Fonte: Portal do Empreendedor, (2015). 

 

 

Imposto Quem recebe Percentual

ISS (Imposto Sobre Seviços) Município 5%

INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social)

Estado/sobre o 

salário 11%

VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES 

Ao dia 20 de cada mês 

MEI - PERCENTUAL DE IMPOSTOS
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5.5 CAPITAL SOCIAL 

 

 
Fonte: A autora, (2015). 
  

 A empresa possui como recursos R$20.000,00 que serão dispostos para pagamento em 

R$4000,00 com uma parcela de aproximadamente R$333,33 sem o fator de correção aplicado. 

 

 5.6 FUNÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Por se tratar apenas de uma pessoa trabalhando e exercendo funções administrativas, 

as atividades relacionadas serão: 

• responsável pela parte administrativa da empresa; 

• análise financeira da empresa; 

• orientações dos tratamentos aos clientes; 

• negociações e orçamentos; 

• responsável pelo gerenciamento da empresa; 

 marketing da empresa; 

 atendimento aos clientes. 

 

5.7 SISTEMA DE CONTROLE 

 

Pretenderá implantar um sistema de controle de atendimento de clientes. Determinando 

um número de clientes atendidos por dia e a quantidade de produtos gastos no atendimento dos 

mesmos, para assim obter o controle da situação financeira da empresa, para cobrir os gastos e 

despesas ocorridos no mês. 

 

 

VALOR TOTAL PARCELA ANUAL PARCELA MENSAL S/ CORREÇÃO

R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 333,33

CAPITAL SOCIAL
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5.8 CULTURA 

 

A empresa se baseará no atendimento personalizado aos clientes, ou seja, atender de 

forma eficaz, de qualidade, onde o cliente sairá satisfeito com o atendimento ao ponto de sentir 

a necessidade de procurar o serviço prestado assiduamente. A proprietária estará sempre 

buscando conhecimento na área, se aperfeiçoando com cursos e aprimorando seus 

conhecimentos. Adotará uma política de qualidade, dando garantia em seus serviços e produtos. 

 

5.9 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A empresa vem com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas 

agregando praticidade e qualidade para os serviços desenvolvidos. Tem a intenção de agregar 

autoestima e satisfação pessoal, aliados a um bom atendimento e valor acessível. 

A missão é atuar com excelência e de forma humanizada na prestação de serviços 

estéticos. Ajudar seus clientes a alcançar seus objetivos pessoais no aumento na qualidade de 

vida, saúde, autoestima e bem-estar. Utilizando os modernos recursos tecnológicos e químicos, 

investindo no aperfeiçoamento profissional constantemente.   

Além de possuir o desejo de realização dos pacientes, a empresária visa obter um 

reconhecimento da sociedade e arredores como um centro estético atualizado e moderno. Possui 

como meta atingir o objetivo até 2020. 

A visão é poder expandir o negócio para um possível centro de embelezamento com o 

intuito de captar mais pessoas e fornecer não somente podologia, pedicure e manicure, mas, 

inserir outras formas de embelezamento e tratamentos como massagens, depilação, estética 

intima, limpezas de pele entre outras modalidades. A empresa visa crescer conforme a demanda 

Tapejarense e demais municípios com o objetivo de se tornar ponto de referência estética sendo 

assim um negócio lucrativo e de estabilidade no mercado gerando emprego. 

Os valores que a empresa preza é ética, a qualidade, o respeito e principalmente a 

honestidade. Trabalhando de maneira transparente e de acordo com as exigências legais que 

implica a lei. 
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5.10 ÁREA FUNCIONAL 

 

A estética possuirá duas áreas funcionais, onde funcionará uma parte para serviços de 

manicure e pedicure e a outra parte para podologia. Para planos futuros a empresária pretende 

ampliar o negócio e trabalhar com esteticista e fisioterapeuta. 

 

5.11 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 A Estética Shalom possuirá em seu quadro de serviços: 

 Clareamento para manchas das mãos, 

 Tratamento de hidratação para mãos, 

 Tratamentos de hidratação para os pés,  

 Podologia que consiste no tratamento de unhas encravadas. 

 

 Todas os procedimentos serão realizados com o acompanhamento profissional 

da área afim.  

Os serviços e tratamentos específicos que serão disponibilizados pela estética serão: 

 spa dos pés: tratamento de hidratação para rachaduras nos pés; 

 spa das mãos: tratamento para retirada de manchas e hidratação; 

 podologia: tratamento para unhas encravadas e remédios para unhas danificadas; 

 manicure e pedicure. 

 

5.12 ANÁLISE DO MERCADO 

5.12.1 Pesquisa de Mercado 

A pesquisa foi fundamentada no estudo de perfil de clientes objetivando conhecer o perfil 

do público residente no bairro onde se localizará o centro de estética e bairros vizinhos. A 

pesquisa foi realizada através do Survio, ferramenta que auxilia em pesquisas online como 

pesquisas de mercados, satisfação dos clientes, avaliação de desempenho entre outras. E 

aplicada pelo facebook, foi fundamentada em critérios estatísticos. Os questionários foram 

aplicados entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro de 2015. Inicialmente foi apresentada a 

proposta, na qual procurou-se esclarecer quais os fatores fundamentais para a satisfação dos 

clientes, como eles escolhem uma estética, condições de pagamento, localização e outros 
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critérios. Além de levantar informações sobre a qualidade do atendimento e a variedade de 

serviços são fatores importantes para a satisfação dos clientes.  

O município de Tapejara tem um número de 21.525 mil habitantes, conforme dados 

estimados pelo IBGE no ano de 2015 ou seja aproximadamente 12% a mais que o último censo 

realizado no ano de 2010. Com o objetivo de ter como amostra de pesquisa, 5% da população 

do município que corresponde a 1076 indivíduos. Após a aplicação da pesquisa, obteve-se  240 

questionários respondidos, resultando um percentual de 22,30% do objetivo, ou seja, pouco 

mais 1% responderam ao questionário. 
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GRÁFICO 01 - Idade 

 

Fonte: A autora (2015). 

Dentre os 240 entrevistados, constatou-se, a predominância do sexo feminino, com 55,2% e 

apenas 44,8% do sexo masculino no total dos pesquisados, obtendo maior índice de variação. Já com 

relação à faixa etária, houve uma distribuição com um menor índice de variação, 17,2% estão entre 15 

a 19 anos, 34% estão entre 20 a 24 anos, 27,6% de 25 a 29 anos, 13,8% estão entre 30 a 34 anos 6,9% 

acima de 34 anos. Pode se observar nos gráficos abaixo (1 e 2), que predomina um percentual de pessoas 

jovens com interesse no cuidado com a estética e a beleza, conforme pode ser verificado no gráfico 2.   

 

GRÁFICO 02 - Sexo 

 

Fonte: A autora (2015). 
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5.12.2 Análise dos Clientes Entrevistados 

O Gráfico 3 demonstra um dado bastante interessante a ser destacado é o alto índice de 

pessoas com ensino superior entre os respondentes da pesquisa, pois dentre as pessoas 

pesquisadas constatou-se que 89,7% possuem curso superior contra 10,3% que possuem apenas 

segundo grau, em relação ao fundamental não obtiveram resposta que representasse um 

percentual significativo.  

GRÁFICO 03 - Escolaridade 

 

Fonte: A autora, (2015). 

A renda mensal destas pessoas se enquadra da seguinte maneira, 24,1% ganha até um 

salário mínimo, 41,4% ganha até três salários mínimos e 34,5% ganham mais que três salários 

mínimos mensais demonstrado pelo gráfico 4.  

 

GRÁFICO 04 – Renda 

 

Fonte: A autora, (2015). 
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Equivalência bastante razoável, pois, demonstra que os mesmos possuem condições de 

pagar pelos serviços de estética e sua renda é demonstrada através do gráfico 5, que evidencia 

a renda mensal com os seguintes percentis, 13,8% gastariam até R$30,00, 31% gastariam até 

R$50,00, 48,3% gastariam até R$100,00 e somente 6,9% gastariam mais que R$100,00. 

GRÁFICO 05– Disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, (2015). 

Pode-se observar que o gráficos 6, a frequência dos respondentes a uma estética e 

demonstram oportunidades de negócio, pois da população pesquisada 44,8% nunca vão a um 

centro estético, 34,5% vão uma vez por mês, 13,8% vão a cada quinze dias e 6,9% vão uma vez 

por semana que pode ser visto no gráfico 6, e evidencia que existe mercado para a abertura do 

negócio, no entanto um bom plano de negócio é fundamental para que o cliente sinta a 

necessidade dos serviços que serão oferecidos.  

GRÁFICO 06 – Frequência 

 

Fonte: A autora, (2015). 
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5.12.3 Necessidades dos Clientes 

A pesquisa foi aplicada na população Tapejarense, ocorreu principalmente no Bairro 

São Paulo, local onde a empresa analisa a viabilidade da instalação e bairros vizinhos. Com a 

pesquisa verificou-se que os clientes sentem necessidades diferentes que as já encontradas nos 

salões e clínicas como o gráfico 7 representa 34,5% buscam manicure e pedicure, 3,4% 

podologia, 17,2% massoterapeuta, 24,1% esteticista, 20,7% outras necessidades não 

especificadas.  

GRÁFICO 07 – Necessidades buscadas. 

 

Fonte: A autora, (2015). 

 

Quanto aos critérios que levam os clientes a frequentarem ou não um centro estético, o 

gráfico 8 demonstra que os principais destaques foram de credibilidade aplicada até indicação 

de amigos, o número que expressou quantidade significativa foi pouco mais de 60% com o item 

atendimento, contra preço com aproximadamente 29% e indicação de amigos com 

aproximadamente 21% e a localização demonstrou-se relevante. Isso significa que quando o 

atendimento possui qualidade e reconhecimento as pessoas não se importam com 

deslocamento. 
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GRÁFICO 08 – Principais critérios. 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

5.13 POTENCIAIS CLIENTES 

 

 A estética também se preocupará em formar um relacionamento estreito com seus futuros 

clientes. Se preocupará em desenvolver um vínculo de bons resultados econômicos, relação 

empreendimento/clientes criando assim um relacionamento de longo prazo. Buscará captar 

todos os tipos de pessoas físicas, de todas as idades, raças, sexo e classes sociais, que sonham 

e estão dispostas a cuidar de sua saúde e beleza, que estão à procura de seu bem-estar. Clientes 

exigentes que primam pela qualidade e profissionalismo de quem está ali para desempenhar um 

bom trabalho e que estão dispostos disponham a pagar pelo preço justo a ser oferecido na 

Estética Shalom, que apresentará melhor relação custo/benefício. 

 

5.13.1 Comportamento dos Clientes 

 

 Os clientes buscam em primeiro lugar a qualidade dos serviços, confiança, segurança no 

resultado do serviço, atendimento personalizado, preço baixo, localização e estacionamento 

próprio. Os clientes buscam inovação nos serviços e nos produtos utilizados. Tudo que é 

novidade atrai as pessoas e se a novidade é eficaz satisfaz o cliente, fazendo com que ele volte 

e traga com ele outros futuros clientes. Os clientes insatisfeitos geram um grande problema para 

a empresa, porque a propaganda boca a boca negativa se espalha muito mais facilmente.  
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Um cliente meramente satisfeito pode ser facilmente atraído pela concorrência, então 

não basta apenas satisfazê-lo, é importante ir além e encantá-lo, daí vem o diferencial no 

atendimento. Pois assim, o cliente tende a ser mais fiel e não se deixa atrair por melhores 

condições propostas pela concorrência. É mais lucrativo manter bons clientes do que conquistar 

novos. Um cliente encantado acaba atraindo novos clientes, passando informações positivas, o 

que acarreta em atrair novos clientes e sem custo algum. Satisfação também está ligada ao valor 

percebido pelo cliente.  

 

5.13.1 Abrangência 

 

O centro estético será localizado em Tapejara/RS, no bairro São Paulo e busca captar 

clientes no bairro onde se localiza e em bairros vizinhos como: centro, São Cristóvão, Nazaré 

etc. Ou seja, bairros próximos, localizados na mesma região. 

 

5.14 ESTUDO DOS CONCORRENTES 

 Conforme pesquisa de campo realizada ao longo do mês de outubro de 2015, 

observou-se que as principais concorrentes são: Paulinha Bogoni – localizada no bairro São 

Paulo , Duda Manicure - localizada no bairro São Paulo, Madame – localizada no bairro São 

Paulo, Anelise Tonial - localizada no bairro São Paulo e Luana Daré que atua como podologa 

no centro da cidade e em residências. Ambas profissionais são de potenciais elevados 

consideráveis pois trabalham diretamente com cuidados de mãos e pés. 

QUADRO 4 - CONCORRENTES 

 

FONTE: A autora, (2015). 

Empresa Qualidade Preço

Condições 

de 

pagamento

Localização Atendimento Serviços aos clientes Garantia Oferecida

Paulinha Bogoni Excelente R$ 15,00 À vista
Bairro São 

Paulo

Simples, feito pelo 

profissional
manicure e pedicure

Garantia do melhor 

serviço prestado.

Duda Manicure Boa R$ 15,00 À vista
Bairro São 

Paulo

Simples, feito pelo 

profissional
manicure e pedicure

Garantia do melhor 

serviço prestado.

Madame Boa R$ 17,00 À vista
Bairro São 

Paulo

Simples, feito pelo 

profissional

manicure e pedicure / 

atua com salao de beleza 

junto, ela mesma efetua 

serviços de saloe e 

unhas.

Garantia do melhor 

serviço prestado.

Anelise Tonial Excelente R$ 16,00 À vista
Bairro São 

Paulo

Simples, feito pelo 

profissional

manicure e pedicure / 

atua com salao de beleza 

junto.

Garantia do melhor 

serviço prestado.

Luana Daré Excelente R$ 40,00
À vista / 

cartão
Centro

Simples, feito pelo 

profissional

podologia / atua em 

salão de beleza / 

residencias.

Garantia do melhor 

serviço prestado.
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5.15 ESTUDO DOS FORNECEDORES 

 

 Os fornecedores serão estabelecimentos da cidade de Tapejara e de Passo Fundo. Estes 

por sua vez suprem a necessidade da empresa pois possuem em seu portfólio desde o 

abastecimento com produtos até equipamentos de estética. Com o nível de crescimento e 

demanda dos clientes a empresa almeja possuir um faturamento mais elevado e com isso 

contatar grandes fornecedores para que possa reduzir os custos de manutenção e assim não 

precisar repassar esse aumento aos seus clientes a cada compra. 

 

QUADRO 5 - FORNECEDORES 

NOME RAMO ENDEREÇO CIDADE 

Aphrodite Perfumaria Distribuidora de 

acessórios e 

equipamentos estéticos. 

Rua do Comércio, 1293. 

Centro – CEP 99950-000 

Tapejara. 

LS Cosméticos Distribuidora de 

acessórios e 

equipamentos estéticos. 

Av. Brasil Leste, 746 – 

Vila Petrópolis, Passo 

Fundo – CEP 99025-003 

Passo Fundo. 

FONTE: A autora, (2015). 

 

5.16 PLANO OPERACIONAL 

 

QUADRO 6 - LOCALIZAÇÃO 

  
FONTE: A autora, (2015). 

 

A empresa se locarizará no endereço acima mencionado. Seu ponto de localização será 

estabelecido em um bairro, possui um ponto de ônibus bem próximo ao estabelecimento, não 

oferecerá estacionamento próprio para seus clientes, mas a rua onde se localiza a estética, é de 

mão única, sentido subida, e é de estacionamento livre. Localiza-se na residência da empresária. 

Há alguns comércios ao redor, não possui outros estabelecimentos do mesmo porte que a futura 

estética, apenas salões de beleza e pessoas que atendem nas suas casas, com atividades mais 

simples, garantindo assim domínio de mercado na região. 

 

Endereço: 

Bairro: São Paulo Cidade: Tapejara Estado: Rio Grande do Sul

Fone 1: (54) 9649 1799 com whatsapp Fone 2: (54) 9159 1817

Rua José Bonifácio, nr 57
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5.17 LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO  

 O layout foi desenvolvido pela empresa Center Móveis de acordo com a solicitação da 

empresária. Conforme figuras abaixo os ambientes foram separados para melhor atender e 

efetuar higienização de acordo com a legislação. Segue descrição das fotos: 

 

FIGURA01 – Frontal, dois ambientes. 

 Mostra a visualização que a pessoa obtém quando entra na estética. Mostra o ambiente de 

manicure e pedicure a esquerda e a direita a sala de podologia. Ambas separadas por espelho. 

 

FONTE: A autora, (2015). 
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FIGURA 02 – Sala de manicure e pedicure  

 Ambiente que é destinado apenas para remoção de cutículas e esmaltação. 

 

FONTE: A autora, (2015). 

 

FIGURA 03 – Sala de podologia 

Sala destinada a tratamento de manchas e de hidratação de mãos e pés e podologia.  

 

FONTE: A autora, (2015). 
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FIGURA 04 - Fachada interna - Visualização da sala de podologia. 

 

FONTE: A autora, (2015). 

 

 

FIGURA 05 – Ambiente interno - Visualização da sala de manicure e pedicure. 

 

FONTE: A autora, (2015). 
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FIGURA 06 – Fachada externa 1 - Visualização externa lateral.  

 

FONTE: A autora, (2015). 

 

 

 

FIGURA 07 – Fachada externa 2. 

Visualização externa frontal.  

 

FONTE: A autora, (2015). 
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5.18 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

A Estética Shalom funcionará durante todos os dias da semana e aos sábados, no horário 

compreendido de 8:00 ás 19:00hs, ou até cumprir a agenda do dia (não funcionará aos 

domingos). Trabalha-se com a expectativa de atendimento de 8 clientes diárias. Os serviços 

serão executados durante todo o dia com uma hora de pausa para o almoço.  

Os serviços serão executados por uma única pessoa, prestando assim atendimento 

específico com qualidade e eficiência, da melhor maneira, trabalhando para satisfazer o cliente, 

oferecendo assistência profissional, qualidade e garantia e com várias formas de pagamento. 

 

 

5.19 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

   Os clientes serão atendidos pela proprietária com horário previamente marcado. Para 

os casos onde ocorra conflito de horários com outros compromissos será aceito o cancelamento 

até uma hora (1) antes da sessão, caso o aviso de desistência não ocorrer neste período será 

cobrada a sessão com o mesmo valor do serviço contratado 
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5.19 ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE OS SERVIÇOS DE: 

 MANICURE E PEDICURE – PODOLOGIA – TRATAMENTO PARA MÃOS E PÉS 

 

TABELA 1 – INVESTIMENTO TOTAL 

 
FONTE: A autora, (2015). 

*Depreciação de 10% a.a. 

 

Para se obter o montante do investimento total e investimento inicial, soma-se os valores 

de aluguel/construção, mobília e itens que compõem o estoque para giro de capital. Itens que 

compõem o investimento total: custo da construção, custo de mobiliar e equipar a empresa e 

estoque inicial. 

 

TABELA 1.1 – ITENS QUE COMPÕEM O INVESTIMENTO TOTAL / FLUXO DE 

CAIXA 

 

Tabela 1.1.1 – Custo Imobilizado - Construção 

 
FONTE: A autora, (2015). 

 

Tabela 1.1.2 – Custo Imobilizado – Mobília/Equipamentos 

 
FONTE: A autora, (2015). 

 

 

CUSTO IMOBILIZADO - CONSTRUÇÃO R$ 20.000,00

*CUSTO IMOBILIZADO - MOBÍLIA/EQUIP. R$ 15.000,00

ESTOQUE R$ 2.512,00

TOTAL R$ 37.512,00

CUSTO INVESTIMENTO TOTAL / INICIAL

VALOR TOTAL PARCELA ANUAL PARCELA MENSAL S/ CORREÇÃO

R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 333,33

CUSTO IMOBILIZADO - CONSTRUÇÃO

VALOR TOTAL PARCELA ANUAL PARCELA MENSAL S/ CORREÇÃO

R$ 15.000,00 R$ 3.000,00 R$ 250,00

DEPRECIAÇÃO 10 % a.a. R$ 300,00 R$ 25,00

TOTAL R$ 275,00

CUSTO IMOBILIZADO - MOBÍLIA/EQUIP.
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Tabela 1.1.3 – Custo Com Estoque Inicial 

 

FONTE: A autora, (2015). 

 

 

TABELA 2 – CUSTOS FIXOS 

CUSTOS FIXOS 

PARCELA MENSAL DA CONSTRUÇÃO R$ 333,33 

PARCELA DOS MÓVEIS COM DEPRECIAÇÃO R$ 275,00 

SALÁRIO COM IMPOSTOS R$ 1.762,00 

DESPESAS DE AGUA E LUZ R$ 200,00 

DESPESAS DE ESTERILIZAÇÃO R$ 30,00 

MATERIAIS DE USO E CONSUMO R$ 100,00 

    

TOTAL R$ 2.700,33 

FONTE: A autora, (2015). 

O custo fixo é composto por itens que terão que ser pagos todos os meses, independente 

se haverá cliente ou não. Estes valores deverão ser desembolsados pela empresa. 

 

 

 

 

QUANTIDADE MATERIAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

4 CORTADOR DE UNHA R$ 8,00 R$ 32,00

2 TESOURA R$ 15,00 R$ 30,00

20 TOALHA R$ 10,00 R$ 200,00

20 ALICATE R$ 25,00 R$ 500,00

3 PINÇA R$ 7,00 R$ 21,00

10 ESPÁTULA R$ 5,00 R$ 50,00

200 LIXA DE UNHA R$ 0,80 R$ 160,00

150 ESMALTE R$ 7,00 R$ 1.050,00

2 ACETONA/REMOVEDOR R$ 15,00 R$ 30,00

1 PACOTE ALGODÃO R$ 20,00 R$ 20,00

1 SPRAY CICATRIZANTE R$ 5,00 R$ 5,00

1 SPRAY SECANTE R$ 17,00 R$ 17,00

2 AMACIADOR DE CUTÍCULA R$ 21,00 R$ 42,00

10 PALITO ACABAMENTO R$ 0,50 R$ 5,00

1 CREME DE ESFOLIAÇÃO R$ 35,00 R$ 35,00

1 CREME DE HIDRATAÇÃO R$ 30,00 R$ 30,00

8 CAIXA LUVA R$ 25,00 R$ 200,00

10 CARTELA ADESIVO R$ 7,50 R$ 75,00

1 PACOTE DE MÁSCARA R$ 10,00 R$ 10,00

TOTAL R$ 2.512,00

CUSTO COM ESTOQUE INICIAL
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TABELA 2.1 – USO E CONSUMO 

 

FONTE: A autora, (2015). 

Materiais de uso e consumo constituem os materiais de uso e higiene pessoal. 

 

TABELA 3 – CUSTO COM MÃO-DE-OBRA 

 
FONTE: A autora, (2015). 

 

 O valor da mão-de-obra é o salário da empresária, nele já se apresentam os resultados 

com os impostos somados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade Material Valor Unitário Valor Total

2 pacotes Papel Higienico R$ 12,00 R$ 24,00

5 pacotes Papel Toalha R$ 10,00 R$ 50,00

1 litro Sabonete R$ 10,00 R$ 10,00

2 pacotes Copos Descartáveis R$ 5,00 R$ 10,00

1 pacote com 30 unidades Sacos de lixo R$ 6,00 R$ 6,00

TOTAL R$ 100,00

MATERIAIS DE USO E CONSUMO

QUANTIDADE DE PESSOAS SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO INSS MEI

R$ 165,00 R$ 37,50

TOTAL R$ 1.702,50

CUSTO DE MAO DE OBRA

1 R$ 1.500,00 11% 2,50%

VALOR DOS IMPOSTOS
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TABELA 4 – CUSTOS VARIÁVEIS 

 

FONTE: A autora, (2015). 

*ALICATE: custo do alicate R$25,00 mais afiação R$8,00 totalizando R$33,00. 

*CREME: os cremes de hidratação e esfoliação foram somados para fechar o valor de R$65,00. 

*ADESIVO: o adesivo é um item opcional e por este motivo não faz parte do valor unitário final. 

 

O custo variável é composto pelos itens que são utilizados para atendimento das 

pessoas. Cada material está discriminado com o número de vezes que pode ser utilizado antes 

de ser descarto. 

 

TABELA 4.1 – CUSTO VARIÁVEL DO TOTAL DOS CLIENTES 

TOTAL CLIENTES CUSTO POR CLIENTE TOTAL 

192 R$ 6,55 R$ 1.257,60 

FONTE: A autora, (2015). 

 

Custo variável mensal é obtido através da capacidade de atendimento mensal 

multiplicado pelo custo unitário do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE MATERIAL

TOTAL DE CLIENTES 

ATENDIDOS COM O MESMO 

MATERIAL

VALOR 

BRUTO

VALOR DIV PELOS CLIENTES 

ATENDIDOS

1 ESMALTE 10 R$ 7,50 R$ 0,75

1 LIXA 1 R$ 0,80 R$ 0,80

1 ESPATULA 10 R$ 5,00 R$ 0,50

1 *ALICATE 20 R$ 33,00 R$ 1,65

1 ACETONA 10 R$ 3,00 R$ 0,30

1 AMACIADOR 20 R$ 21,00 R$ 1,05

1 *CREME 50 R$ 65,00 R$ 1,30

1 ALGODÃO 200 R$ 20,00 R$ 0,10

1 PALITO 20 R$ 2,00 R$ 0,10

1 *ADESIVO 5 R$ 7,00 R$ 1,40

TOTAL R$ 6,55

TOTAL COM ADESIVO R$ 7,95

CUSTO VARIÁVEL
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TABELA 5 – CUSTO POR SERVIÇO APLICADO 

 
FONTE: A autora, (2015). 

 

 Esta tabela representa o custo pelos serviços de manicure e pedicure. O resultado por 

cliente obteve-se através da divisão do custo fixo pela capacidade total de clientes atendidos 

resultado R$14,06. Somando-se custo variável R$6,55, resultando em um total de R$20,61 de 

custo para atendimento. E a obtenção de lucro é de 35% totalizando um montante de R$ 27,82 

pelo serviço prestado. 

 

TABELA 5.1 – TOTAL DE CLIENTES MENSAIS E ESTIMATIVA DE FATURAMENTO 

BRUTO 

TOTAL DE CLIENTES ATENDIDOS 
PREÇO 

COBRADO 

RESPECTIVO 

VALOR 

DIARIAMENTE 8 R$ 27,82 R$ 222,56 

SEMANALMENTE 48 R$ 27,82 R$ 1.335,36 

MENSALMENTE 192   R$ 5.341,44 

FONTE: A autora, (2015). 

 

Estima-se atender 192 pessoas por mês de segunda a sábado. Dentro disso que a 

empresa poderá efetuar um fluxo de caixa para se manter aberta. 

 

CUSTO FIXO / R$ 2.700,33

TOTAL CLIENTES 192,00

CUSTO POR CLIENTE = R$ 14,06

CUSTO VARIÁVEL + R$ 6,55

CUSTO POR CLIENTE R$ 14,06

CUSTO TOTAL = R$ 20,61

CUSTO TOTAL R$ 20,61

OBTENÇÃO DE LUCRO 35%

TOTAL DO PREÇO COBRADO R$ 27,82
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TABELA 5.2 – CUSTO TOTAL PARA ATENDER OS CLIENTES

 

FONTE: A autora, (2015). 

 

Esta tabela representa o custo para atender 192 clientes. Para isso é necessário pegar o 

custo do cliente e multiplicar pelo número de clientes atendidos. 

 

5.3 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – DRE 

 

 
FONTE: A autora, (2015). 

 

 A tabela do DRE apontou que a empresa obtém lucro se atender a estimativa de 

atendimento mensal que é de 192 clientes. 

 

5.4 – PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

Ponto de Equilíbrio = (Custo Fixo / (Receita – Custo Variável) x 100 = Margem de contribuição. 

R$2700,33 / (R$5341,44 – R$1257,60) X 100 = 0,66%  

Ponto de equilíbrio = custo fixo mensal divido pela margem de contribuição. 

R$2700,33 / 0,66 = R$4091,41. 

PE = R$4091,41. 

 Se a empresa não obter essa renda terá prejuízo e se aumentar o faturamento obterá 

lucro. 

 

CUSTO POR CLIENTE R$ 20,61

TOTAL CLIENTES R$ 192,00

TOTAL R$ 3.957,12

CUSTO MENSAL DE ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO R$ %

1 - RECEITA TOTAL (TAB. 5.2) R$ 5.341,44 100%

2 - (-) CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS (TAB. 4.1) R$ 1.257,60 23,54%

3 - (-) CUSTOS FIXOS MENSAL (TAB. 2) R$ 2.700,33 50,55%

4 - (=) CUSTOS MENSAL (2+3) R$ 3.957,93 74,10%

5 - LUCRO LIQUÍDO (1-4) R$ 1.383,51 25,90%

6 - RESULTADO R$ 1.383,51 25,90%

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCICIO
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5.5 - O PAYBAC – PONTO DE RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO 

 

Investimento total / lucro do mês 

R$37512,00 / R$1383,51 = 27,11 meses. 

 

5.6 – RENTABILIDADE  

Lucro líquido / investimento total x 100 

Quanto é possível recuperar do capital investido 

Lucro líquido: R$1383,51 

Investimento total: R$37512,00 

Rentabilidade: 3,69% a.m 

 

5.7 - LUCRATIVIDADE 

Lucratividade = lucro líquido/receita total x 100 

Lucro líquido: R$1383,51/R$5341,44 x 100 

Lucratividade: 25,90% a.m e ao ano 310,82% a.a. . 

 

5.8 – PROBLEMÁTICA  

 O valor do preço cobrado pelo serviço que a estética aplica será de R$27,82. Efetuando 

análise com as demais concorrentes o preço cobrado fica entre R$10,00 a R$12,00 mais 

encarecedor. Isto é um problema pois para a realidade da população Tapejarense não comporta 

um valor tão alto.  

 

5.9 – JUSTIFICATIVA 

 O valor justifica-se pelo fato de ser um centro estético que que efetua um atendimento 

diferenciado. Além da cliente efetuar o trabalho de manicure e pedicure ela já faz o tratamento 

para mãos e pés com o objetivo de clarear/retirar manchas de sol e efetua o tratamento de 

podologia, que já entra no preço cobrado pelos serviços.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre as perspectivas das orientações de empreendedorismo, o estudo buscou através 

da interdisciplinaridade acadêmica responder ao problema gerador, que através da análise de 

pesquisa aplicada a abertura de um novo negócio, foi possível constatar que a viabilidade de 

abrir uma empresa no ramo de estética e beleza é positiva. Pode-se ver através desse estudo que 

vale apena investir em um negócio próprio, pois as vantagens são positivas e satisfatórias, e os 

pontos negativos são bem inferiores aos pontos positivos, não dificultando o empreendedorismo 

no ramo.  

O mercado oferece oportunidades de crescimento e expansão dos negócios. Foi 

verificado que o fator atendimento tem forte influência na satisfação dos clientes, pois, obteve 

60% do percentual pesquisado. Já em relação ao preço aplicado sobre os serviços prestados 

48,3% pagariam pelos serviços, já que 34,5% dos pesquisados buscam atendimento de 

manicure e pedicure. Tratando-se de um procedimento estético o nível de confiança deve ser 

de 100%, pois o cliente não pode ter nenhuma dúvida antes de iniciar o tratamento. 

Um fator que fica evidente e que serve para identificar, é a influência sobre a satisfação 

dos clientes, que procuram bom atendimento, qualidade na prestação do serviço, comodidade e 

principalmente preço acessível a todos. Com relação aos objetivos da empresa, o Centro estético 

Shalom, buscará conquistar seu lugar no mercado, estabelecer seu nome, gerar uma carteira de 

clientes fidelizados e obter resultados satisfatórios para fixar seu espaço no mercado, para 

crescer, obter lucratividade para se expandir e se tornar uma das maiores e melhores estéticas 

no mercado. 

Contudo a empresa obterá esses resultados deixando de se instalar na cidade de 

Tapejara, em função do baixo preço cobrado pelos concorrentes e o alto custo de implantação 

do centro estético. A cultura da cidade não comporta um estabelecimento para este segmento, 

embora os resultados sejam favoráveis, o número de clientes para serem atendidos diariamente 

foge da realidade da cidade.  
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___Como montar um centro estético, orientações. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/Como-montar-um-centro-de-
est%C3%A9tica#naveCapituloTopo> Acesso em: 24 de Maio de 2015, as 15:00 horas. 

___ Crescimento das micro e pequenas empresas no Brasil.         Disponível em: 

<http://www.femicro-es.com.br/noticia/pesquisa-aponta-crescimento-da-participacao-das-
micro-e-pequenas-empresas-na-economia-brasileira> Acesso em: 25 de Maio de 2015, as 

23:00 horas. 

___Pequenos negócios. Disponível em: 

<http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/1768-pequenos-negocios-estao-otimistas-
com-o-ano-de-2014> Acesso em: 29 de Maio de 2015, as 10:00 horas. 
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