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RESUMO 

 

Este trabalho foi elaborado com a finalidade de verificar a viabilidade 

financeira para a montagem de uma clínica estética, trabalhando com uma franquia 

da empresa Onodera, que já possui um nome forte e solidificado no mundo da 

beleza. Pretende-se atingir um público residente na região de Paranaguá/PR, bem 

como todas as pequenas ilhas que cercam a cidade e não tem esse tipo de trabalho. 

No decorrer do estudo será demonstrado como esse mercado da estética tem 

crescido no Brasil e tomado proporções inversas ao da crise. 

 

 

Palavras-Chave: Forte. Público. Crise. 
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ABSTRACT 

 

This work was elaborated with the purpose of verifying the financial viability 

related to the assembly of a esthetic clinic, working with a franchise of Onodera 

company that already has a strong and solidified name in the world of aesthetics, it is 

intended to reach the public that lives in the region of Paranaguá/PR, as well as all 

the small islands that surround the city and do not have this type of work, during the 

course of the study it is demonstrated how this aesthetic market has grown in Brazil 

and taken inverse proportions to that of the crisis. 

 

 

Key-Words: Strong. Public. Crisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo de constante evolução, adaptação e alinhamento com 

as inovações oferecidas pelo mercado, principalmente quando se trata de algo que 

afeta diretamente a imagem pessoal e percepção estética do indivíduo. 

Isso tonar-se ainda mais forte quando olhamos para dentro do nosso país e 

percebemos que ocupamos o 3º (terceiro) lugar no ranking mundial no consumo de 

produtos voltados à questões de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos e da China. 

Além desta informação já ser completamente favorável para este mercado, 

ainda podemos acrescentar que, segundo um levantamento realizado pela pesquisa 

de embelezamento e cuidados pessoais e publicado pela revista exame (abril 2018) 

foi evidenciado um crescimento de 4,6% mesmo em meio à crise e superior aos 

anos anteriores. 

Todo esse contexto foi criando uma cultura cada vez mais forte e enraizada 

no Brasil sobre a qualidade e as vantagens que se consegue através de tratamentos 

estéticos, atingindo, principalmente, o público feminino e, com isso, o mercado vem 

crescendo de vento em polpa e as previsões são cada vez mais otimistas em 

relações a este mercado. 

Para se ter uma ideia, de acordo com o Sebrae o setor de estética no Brasil, 

principalmente salões de cabelereiros e clínicas estéticas, atingiu no ano de 2018 

um marco histórico para o segmento, tornando-se um dos setores com mais 

movimento de mercado e negócios criados. O número chegou à casa de meio 

milhão de estabelecimentos formalizados e estima-se uma alta de 10% no ano e 

2019, com valores ultrapassando 107 bilhões. 

Ainda dentro deste mercado existem procedimentos individualizados que 

começam a crescer de forma exponencial e ganhar muita força no mercado, o que 

mais uma vez impulsiona (para cima obviamente) o crescimento do negócio. 

Um destes procedimentos que podemos comentar e descrever são as 

massagens, que aparecem como destaque no Brasil e no mundo. 

Esse procedimento vem ganhando corpo e força cada vez mais dentro dos 

procedimentos estéticos. Para se ter uma visão mais clara hoje estima-se que 20% 

da população mundial faz uso de massagens e terapias holísticas regularmente. 
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Em alguns países lá fora esse procedimento é considerado como tratamento 

e divulgado em todos os meios de comunicação com os pacientes. 

No Brasil a tendência segue a mesma, pois hoje já existe um número 

considerável de pessoas que recorrem a este tipo de tratamento para melhorias de 

problemas da saúde e alcance do bem-estar. 

Um exemplo disso são as grandes multinacionais ou empresas de grande 

porte que. em períodos atípicos do ano, como semana interna de prevenção de 

acidentes (SIPAT) ou até mesmo no dia da mulher, contratam profissionais para 

oferecer as massagens dentro das organizações. 

Esse comportamento vem se tornando cada vez mais comum, pois percebe-

se os frutos positivos deste tipo de trabalho e, com isso, mais uma vez coloca-se em 

evidencia a qualidade o crescimento das questões estéticas e das massagens no 

Brasil. 

Caso ainda seja necessário olhar para o passado, para encontrar qual o 

momento que as empresas e clínicas de estética começaram a avançar de forma 

evidente, podemos perceber que isso começou quando os boticários descobriram 

como usar os princípios ativos para melhorar aspectos externos do corpo, como pele 

e cabelo. 

Com isso a polonesa Helena Rubinsteín criou o primeiro salão de beleza do 

mundo, em 1092, na cidade de Melbourne, na Austrália. E, a partir daí, a coisa 

seguiu em marcha rápida quando a russa Anna Pegova inaugurou o instituto de 

beleza em Paris com várias técnicas criadas por ela mesma.   

No Brasil, o ramo foi inaugurado por Anne Marie Klotz, brasileira e filha de 

franceses. Ela decidiu seguir com este ramo, estudando sobre o tema na França e 

voltando para o Brasil, inaugurou o Instituto de Beleza France Bel. 

O fato é que, desde então, como podemos perceber, o seguimento cresce de 

forma considerável e atraente, cada vez mais pessoas preocupadas com sua 

aparência e com a busca de soluções na estética para problemas corporais, o 

mercado se tornou algo extremamente promissor e rentável no Brasil. 

Por isso, durante o decorrer deste trabalho, será apresentado as inúmeras 

vantagens e diferenciais competitivos que uma clínica estética pode obter para seu 

crescimento sólido e certo desde o seu surgimento como também para manutenção 

mensal e previsão de crescimento futuro de suas instalações e visões estratégicas. 
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Com isso, podemos perceber que uma clínica estética é algo extremamente 

rentável e autossuficiente além, é claro, de ser um mercado em alta e em linha com 

as tendências do mercado mundial. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O crescimento de pequenos empreendedores aumenta de forma exponencial 

no Brasil, mas sabemos que, infelizmente, nem todos tem o mesmo desfecho. 

Os números nos apontam que 1 a cada 4 empresas que abrem suas portas 

fecham nos primeiros dois anos por falta de gestão ou um plano de negócio muito 

bem montado no início de suas atividades. 

Por isso, o trabalho pretende entender e compreender as seguintes questões: 

é saudável financeiramente manter uma empresa do ramo estético? Esse mercado é 

promissor? As previsões futuras são atraentes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar, através deste trabalho, a viabilidade financeira e de negócio da 

construção de uma clínica estética em Paranaguá/PR 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Definir público alvo. 

b) Identificar a viabilidade do negócio através de análise financeira. 

c) Identificar a viabilidade da utilização e desenvolvimento de uma franquia já 

conhecida no ramo estético. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
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Nos dias atuais, o ramo de estética no Brasil vem crescendo gradativamente 

em todos os sentidos. Porém, com esse crescimento, tanto os profissionais liberais 

como as clínicas estéticas estão percebendo uma concorrência maior a cada dia. 

Para quem trabalha na área ou pretende montar seu próprio negócio, o 

aumento do mercado é positivo, mas o aumento da concorrência nem tanto, 

obrigando esses profissionais a se reinventarem para conseguir se manterem vivos 

no mercado. 

Por isso, o que se busca delimitar e verificar durante as próximas páginas é a 

viabilidade financeira da construção de uma clínica estética através de franquias. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

 

Falar sobre estética no Brasil é algo totalmente satisfatório, pois discorremos 

sobre um mercado em pleno crescimento e desenvolvimento. 

Conforme já comentado nas páginas anteriores, somos o 3º pais no mundo 

com o maior consumo deste tipo de produto ou serviço, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos e China, cuja população está mais adepta a este tipo de trabalho. 

E, quando falamos de estética, abrimos um leque gigante de opções que vai 

desde uma simples manicure até os procedimentos mais complexos e sofisticados, 

com máquinas e equipamentos de última geração capazes de oferecer trabalhos 

com resultados excelentes. 

No caso em questão, o que se pretende é montar uma franquia da empresa 

Onodera, que é muito forte neste ramo e já tem um perfil da clientela estipulado, 

além, é claro, de contar com toda estrutura e nome da organização. 

Com mais de 35 anos de história, a Onodera se tornou referência no que diz 

respeito a estética no Brasil. Além de ser uma das pioneiras em vários 

procedimentos, a mesma tem crescido de forma sustentável e ligeiramente sólida 

nos locais onde atua. 

Hoje, sendo inovadora no quesito de estética, a empresa lançou sua própria 

universidade sobre o tema no país, se diferenciando ainda mais da concorrência. 

Com auditorias de campo para garantir a qualidade de seus serviços, a empresa foi 

consolidando seu público e hoje tem uma das maiores carteiras de cliente do Brasil. 
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Com excelentes estratégias de marketing e uma ótima rentabilidade aos seus 

franqueados, a organização se tornou um ponto de estudo para se verificar e 

averiguar a real viabilidade financeira de uma franquia. 

Além destes pontos acima, o que se pretende não é apenas montar uma 

clínica estética, mas sim, montar uma clínica estética em um local desprovido deste 

tipo de serviço. 

O que se pretende é montar uma franquia de Onodera em Paranaguá/PR 

para atingir a todos os moradores da região bem como das ilhas próximas do local, 

que quando buscam este tipo de atendimento/serviço, precisam recorrer a capital 

mais próxima. 

Vale ainda ressaltar que estamos falando de um número estimado de 

aproximadamente 152 mil pessoas nesta localidade, o que o torna uma das cidades 

de maior população do estado do Paraná, e demonstra ainda mais a necessidade de 

uma clínica com este tipo de serviço. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para este trabalho é um referencial teórico sobre as 

análises de mercado, concorrência e financeira. 

Utilizando-se dessas bibliografias para identificar e propor sugestões para o 

desenvolvimento sustentável de um negócio, bem como verificar através de números 

a viabilidade financeira do empreendimento. 

 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O trabalho será feito através das análises teóricas e referências bibliográficas 

já devidamente alicerçadas no que diz respeito a abertura de franquias. 

O objetivo será identificar as melhores maneiras para o desenvolvimento da 

empresa, bem como entender de sua aplicação desde a abertura até a manutenção 

do negócio.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Falar sobre o mercado de estética no Brasil se tornou algo atrativo. Isso 

porque, esse ramo de negócio conseguiu fugir das dificuldades financeiras e crises 

que o país vem enfrentando nos últimos anos. 

Com a sensação de que vivemos no país das oportunidades, o crescimento 

de investidores neste negócio é imenso. 

Para se ter uma pequena ideia, no ano de 2016 foi registrado o número de 72 

mil clínicas de estética e beleza no Brasil. No entanto, no final de 2018 já temos 

registrando o número de 500 mil clínicas e empreendimentos voltados ao negócio. 

Esse crescimento deve-se a um mercado de clientes que tem se tornado fiéis 

e exigente a cada dia que passa. E, com a previsão de melhorar ainda mais, 

segundo pesquisa da revista Exame (07/2018), o percentual deve aumentar em 14% 

até 2020. 

Por isso, percebeu-se a oportunidade de montar uma franquia da empresa 

Onodera em Paranaguá/PR, para atender a população local e as ilhas a sua volta. 

A Onodera é a maior rede de clínicas de estética do Brasil, contando com 

mais de mil colaboradores distribuídos em todo território nacional e atuando no 

mercado há mais de 30 anos. 

O histórico e reputação da marca são fortemente reconhecidos nesse 

mercado de estética como uma empresa sólida e com muita qualidade. 

ANÁLISE SWOT: 

Sabemos que a análise Swot é, sem dúvidas, uma das melhores ferramentas 

para auxiliar o empreendedor na sua capacidade de enxergar o cenário a sua volta, 

bem como planejar suas ações futuras. 

Isso porque a forma como é feita a análise, permite que seja possível analisar 

não apenas o mercado externo, com suas oportunidades e ameaças, mas também 

nossa capacidade interna. 



16 

E, com isso, conseguimos entender quais são os limitadores, quais são os 

pontos fracos e fortes e que ações poderão ser tomadas para melhorar a situação. 

 

 

Tabela 1 – Análise SWOT. 

 Útil Prejudicial 

Origem Interna 

Pontos Fortes: 

 Atendimento em 
etapas ágeis e 

eficazes. 

 Profissionais que 
passam por 

treinamentos. 

 Ambiente diferenciado 

Pontos Fracos: 

 Padronização dos 
processos. 

 Restrição da 
capacidade de 
atendimento. 

Origem Externa 

Oportunidades: 

 Implementação de 
ferramentas de 

marketing pessoal que 
visam fidelizar ainda 

mais as clientes. 

 Uso da tecnologia no 
aprimoramento dos 

serviços. 
 Conquista de novos 

clientes através do 
boca-a-boca. 

Ameaças: 

 Salões que possuam os 
mesmos serviços com 
preços mais acessíveis. 

 Limitação financeira 
dos clientes. 

 Como todos os 
colaboradores passam 
por um treinamento, 

podem sair da clínica e 
abrir um próprio salão. 

Fonte: O autor (2019). 

 

O mercado de estética tem crescido de forma avassaladora nos últimos anos, 

e ainda apresenta uma proposta de crescimento impressionante para os próximos 

que virão. 

Para se ter uma ideia do tamanho deste crescimento, saíamos de um número 

de 72 mil empresas de estéticas no Brasil em 2016 para 500 mil empreendimentos 

até o final do ano. 

VISÃO DA EMPRESA: 

Ser considerada uma empresa referência em estética em todo o litoral 

Paranaense até o ano de 2025.  

MISSÃO DA EMPRESA: 

Proporcionar o bem-estar e alegria das nossas clientes, permitindo que se 

sintam bem consigo mesmas e encontrem o melhor de sua beleza. 

VALORES: 
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Os valores são as motivações da empresa, que fazem com que ela seja ativa 

todos os dias e mantenha o foco em seus objetivos. 

É a partir desses valores que os funcionários entendem normas de conduta, 

como ser proativos, ajudar aos colegas, informar bem o cliente, ter higiene, respeitar 

o ambiente de trabalho etc. 

Por isso, nossa franquia da Onodera tem como valores a Confiança, Respeito, 

Humildade e Integridade. 

 - CONFIANÇA: 

Para a Onodera, a confiança significa muito mais do que apenas o termo em 

si. É uma conquista diária de carinho e afeto por parte de suas clientes. 

Se analisarmos o dicionário, o termo confiança significa “crença de algo que 

não falhará” e é exatamente por essa linha que queremos caminhar para definir 

como valor algo que transmita segurança para os clientes. 

 - RESPEITO: 

Entender que respeito é a consideração que temos pelo próximo bem como 

pelas suas opiniões. Isso é algo que demonstra um dos valores na nossa empresa. 

Respeitar o cliente na forma como atendê-lo, bem como na forma de ouvi-lo 

nos faz ainda mais forte e, por isso, definimos isso como um dos nossos valores. 

 - HUMILDADE: 

A grande virtude da humildade deve ser utilizada em todos os momentos de 

nossas vidas, principalmente quando trabalhamos com atendimento ao público. 

Entender que pessoas são diferentes, com realidades financeiras distintas e 

opiniões contrárias faz da empresa um local agradável para todos os tipos de público 

e, sem dúvidas, é um convite para que nossos clientes se sintam à vontade em 

estarem conosco. 

 - INTEGRIDADE: 

Entendemos como integridade uma característica de algo puro, sem nenhum 

tipo de maldade ou intenção de lesar, enganar ou trapacear em qualquer tipo de 

negociação. 

Essas características vêm de encontro com tudo o que acreditamos e 

defendemos na Onodera, por isso, a transformamos em valores. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 
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O fato de a empresa ser uma franquia de uma marca já existente acaba sendo 

limitada ao seu estilo de negócio e, por isso, a forma como nossa empresa está 

estruturada a seguinte: 

 1 – Caixa ou Recepção. 

 2 – Manicures e Pedicures. 

 3 – Especialistas em atividades diversas. 

Para que uma organização tome forma é essencial a elaboração de um plano 

organizacional que delineie a estrutura organizacional da empresa, definindo os 

objetivos, como alcançá-los e quais os aspectos a serem considerados no 

delineamento da implantação da estrutura organizacional. Afirma Cury (2000, 

p.216/217) acerca da estrutura organizacional: 

 

A estrutura é o arranjo dos elementos constitutivos de uma organização, 

ou seja, é a forma mediante a qual estão integrados e se apresentam os 

elementos componentes de uma empresa. Segundo Hall, a estrutura 

organizacional atende a três funções básicas. Em primeiro lugar, as 

estruturas tencionam realizar produtos organizacionais e atingir metas 

organizacionais. Em segundo lugar, as estruturas destinam-se a 

minimizar ou pelo menos regulamentar a influência das variações 

individuais sobre organização. Impõem-se estruturas para assegurar 

que os indivíduos se conformem às exigências das organizações e não 

o inverso. Em terceiro lugar, as estruturas são os contextos em que o 

poder é exercido (as estruturas também estabelecem ou determinam 

quais posições têm poder sobre quais outras), em que as decisões são 

tomadas (o fluxo de informação que entra numa decisão é basicamente 

determinado pela estrutura) e onde são executadas as atividades das 

organizações 

 

E, ainda acerca da estrutura organizacional, Oliveira (2002, p.84) afirma que 

“a estrutura organizacional deve ser delineada de acordo com os objetivos e as 

estratégias estabelecidas, ou seja, a estrutura organizacional é uma ferramenta 

básica para alcançar as situações almejadas pela empresa”. 

Após a definição da estrutura da empresa e distribuição de funções entre as 

pessoas envolvidas, traçar as metas a serem atingidas é primordial à comunicação 

entre os envolvidos, ou seja, a harmonia entre estes culminará no sucesso da 

organização. 
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DEFINIÇÃO ORGANOGRAMA: 

Na definição do organograma, o que se pretende é demonstrar, de forma 

clara, a divisão hierárquica e as reponsabilidades individuais. 

Figura 1 – Organograma. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Como podemos ver no organograma acima a empresa tem uma estrutura bem 

enxuta, com isso conseguimos controlar os custos com mão de obra e manter o 

nível de excelência no atendimento. 

Tendo em vista que a clínica é considerada pequena neste momento inicial, 

consideramos que 3 especialistas estariam dentro do esperado para que os 

atendimentos não fossem demorados e nem tivéssemos filas de espera. 

SERVIÇOS: 

Para que possamos ter uma ideia clara do negócio, é fundamental que, desde 

o início, tenhamos de forma bastante clara, qual serão os tipos de serviços 

oferecidos. 

Até porque, muitas das próximas etapas de divulgação, dependem do tipo de 

serviço que serão oferecidos. 

A clínica Onodera oferece uma quantidade imensa de produtos e serviços aos 

seus clientes para tratar de situações como as citadas abaixo: 

 Rejuvenescimento; 

 Acne; 

 Manchas no rosto; 

Sócio Diretor 

 Especialista 01
  

  Especialista 02
  

Especialista 03 

Caixa/Recepção 
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 Celulite; 

 Gordura localizada; 

 Massagem manual; 

 Flacidez; 

 Estrias; 

 Depilação. 

 - REJUVENESCIMENTO: 

As rugas são linhas marcadas na pele decorrentes do processo de 

envelhecimento. Podem ser dinâmicas (aparecem devido à mímica facial), estáticas 

(pela fadiga da pele por movimentos repetitivos ao longo dos anos), profundas 

(decorrentes do sol e que não somem mesmo quando a pele é puxada) e 

superficiais (aparecem pela ação do tempo e se modificam quando a pele é 

esticada). Dentre os fatores que acarretam o aparecimento das rugas podemos citar 

a diminuição das fibras elásticas, a rigidez do colágeno, o declínio do tecido 

conjuntivo, a diminuição da leva de oxigênio no local e a desidratação. O principal 

motivo do envelhecimento da pele são as alterações decorrentes do envelhecimento 

intrínseco e extrínseco da pele. O envelhecimento intrínseco é aquele que ocorre 

através do desgaste natural do organismo, sem a interferência de agentes externos. 

Já o envelhecimento extrínseco ocorre pela ação de estímulos externos, como a 

exposição ao sol, estresse e poluição (o que enfrentamos todos os dias). 

Infelizmente, o envelhecimento extrínseco é o mais abrasivo quando se trata de 

envelhecimento cutâneo. 

Os serviços que serão ofertados pela clínica para atendimento deste problema 

são: Blue Diamond, Microagulhamento, Vinhoterapia e Peelings. 

  - ACNES: 

Temos por toda a pele glândulas chamadas sebáceas que produzem uma 

secreção que é eliminada do corpo. Quando as células mortas impedem a saída 

dessa secreção, ocorre um acúmulo dessa substância que causa uma inflamação, 

gerando assim a espinha. Na maioria dos casos, essas lesões aparecem no rosto, 

mas também podem surgir nas costas, peito, ombros e braços. Para evitar as 

espinhas e tratar a cicatriz da acne é necessário sempre uma renovação da pele por 

meio de microdermoabração ou peeling, mas caso elas já tenham aparecido, um 

tratamento para amenizar os resultados da cicatriz de acne é o laser. Ele cria 
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microfurinhos na pele que chegam até a derme, estimulando a produção de 

colágeno e ajudando na cicatrização.    

Para estas situações a Onodera oferece; Luz pulsada, Lazer fracionado, 

Microagulhamento e Peelings. 

 - MANCHAS NO ROSTO: 

As manchas no rosto são alterações de coloração da pele de diferentes 

tonalidades e que podem aparecer em qualquer idade. Dentre as fisiopatologias esta 

é a que mais incomoda as mulheres. As causas são variadas, podendo ser desde as 

longas exposições ao sol, alterações hormonais ou até mesmo a puberdade e 

gravidez. Podem ser também das marcas de acne que acabam causando o mesmo 

efeito: manchas no rosto, dorso das mãos, dos pés, colo, antebraços e pernas. Mas 

existe uma solução para isso. 

Para estas situações a Onodera oferece; Luz pulsada, Lazer fracionado, 

Microagulhamento e Peelings. 

 - CELULITE: 

A celulite se dá quando as células de gordura presentes em nosso organismo 

aumentam seu volume em líquido, através da obesidade. Com o aumento do 

tamanho das células de gordura, há a compressão das células nervosas, dos vasos 

sanguíneos e dos vasos linfáticos, havendo um acúmulo exacerbado de líquido no 

local. Para tentar deter esse edema e sustentar as células de gorduras aumentadas, 

o organismo manda fibras colágenas ao local que, ao tentar encapsular o edema, 

forma nódulos, dando a pele o aspecto de "casca de laranja". 

A celulite também pode aparecer por fatores hormonais (o estrógeno, 

hormônio feminino, pode agir nos vasos, contraindo-os e formando edema), ou 

quando os vasos linfáticos recebem substâncias nocivas vindas do sangue, como 

por exemplo, a ureia. Os tecidos do local se retraem e prejudicam o a passagem dos 

líquidos, formando o edema. 

Na Onodera existem diversos tratamentos para acabar com a celulite: Dreno 

Redux, Onolinfática, Powershap. 

 - GORDURA LOCALIZADA: 

Quando são ingeridas mais calorias do que são gastas, o corpo tende a 

armazenar essa energia nas células de gordura, que por sua vez aumentam de 

volume. A gordura localizada é o depósito de gordura corporal em determinados 

locais do corpo através da ação hormonal e do excesso de gordura corporal. Nas 
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mulheres as regiões dos quadris, glúteo, costas, flancos e abdome, ficam localizadas 

as células metabolicamente ativas, ou seja, vão acumular gordura gerando a gordura 

localizada. Esse acúmulo de gordura também comprime os vasos sanguíneos, o que 

leva à formação de edemas, resultando em inchaço.  

Mas existe sim tratamentos para ajudar na eliminação da gordura localizada. 

Como: Onofit, Onoredux Max, Dreno Redux. 

 - MASSAGEM MANUAL: 

Drenagem, redução, esfoliação, hidratação, modelagem, desintoxicação e 

muito carinho, para garantir um tratamento completo ou localizado. 

Os serviços oferecidos são: Onofit, Onoredux Max, Dreno Redux. 

 - FLACIDEZ: 

A flacidez é o nome dado ao enfraquecimento das fibras colágenas e elásticas 

que sustentam os tecidos do organismo, fundamentais pela sustentação das partes 

moles do corpo, apoiando e ligando um tecido a outro. Pode ocorrer na pele ou na 

musculatura. O processo de enfraquecimento ocorre de forma natural podendo 

também sofrer influências genéticas, como o excesso de sol, sedentarismo, 

alimentação inadequada, fumo, gravidez, obesidade e distúrbios hormonais. Pode 

ser muscular, quando ocorre a perda do tônus muscular e tem como principal causa 

o sedentarismo, falta de exercício físico e alimentação inadequada. A flacidez 

também pode ser de pele e deve-se a perda de elementos do tecido, como 

fibroblastos, colágeno e elastina, diminuindo a firmeza entre as células, "afrouxando" 

a pele. Em consequência, a pele fica caída e com aspecto envelhecido. 

Os serviços oferecidos são: Maximus, Powershap, Trilipo. 

 - ESTRIAS: 

As estrias são o rompimento das fibras elásticas na camada intermediária da 

pele, onde estão situadas as fibras de colágeno e elastina. Essas fibras são 

responsáveis pela elasticidade e tonicidade do tecido. Ou seja, quando a pele se 

estende (seja por alteração hormonal, gravidez ou obesidade) ela tende a romper as 

fibras elásticas do local. Para conter este rompimento, o organismo cicatriza aquele 

local. Assim, dá-se a estria. A obesidade, gestação, síndrome de cushing e uso de 

corticosteróides tópicos ou sistêmicos estão diretamente associadas ao surgimento 

da estria.  
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Os tratamentos para estrias visam melhorar o aspecto estético estimulando a 

formação de tecido colágeno nas lesões e podem ser tratadas usando técnicas 

como: Laser fracionado. 

 - DEPILAÇÃO: 

Existem diversos tipos de depilação. A depilação com linha é indicada para 

peles sensíveis; a depilação com cera quente ou fria é eficaz, mas causa uma série 

de alergias e irritações. O creme depilatório é um método sem dor, mas ineficiente, 

já o depilador elétrico é eficiente, mas seu método é extremamente dolorido. De 

todos os novos métodos de depilação, a depilação a laser é o mais eficaz. Consiste 

na utilização de raios laser para gerar uma grande concentração de calor no bulbo 

(local onde nasce o pelo) e danificá-lo, impedindo o crescimento de um novo pelo. 

Este método elimina os pelos de forma menos dolorosa que outros métodos, além 

de eliminar grande parte dos pelos do corpo de forma definitiva, havendo pouca 

recidiva.   

Os tratamentos oferecidos são: Depilação a laser. 

PLANO DE MARKETING: 

Esta sessão visa compreender os meios e métodos que a empresa irá utilizar 

para alcançar os objetivos propostos. Dessa maneira, pode-se entender marketing, 

definido pela American Marketing Association, traduzido pelo autor como Associação 

Americana de Marketing, como “o processo de planejar e executar a concepção de 

preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas 

que satisfaçam metas individuais e organizacionais” (CHURCHIL e PETER, 2000, 

p.4). 

Mas ainda é importante ressaltar que um bom plano de marketing sempre 

parte de dois pilares, sendo a análise de mercado e plano futuro de marketing. 

Assim, podemos dizer que a análise de mercado é constituída a partir de 

fatores que impactam no seguimento da empresa, aquilo que possuímos como 

pontos fortes e pontos fracos, os concorrentes, fornecedores e demais informações 

internas sobre o negócio. 

Por outro lado, temos a estratégia de marketing futura que tem como base as 

informações do mercado. Diferente da análise de ambiente, a estratégia de 

marketing sempre tem um olhar voltado para o externo/para fora como, por exemplo, 

constituir preço e formas de distribuição. 

ANÁLISE DE MERCADO: 
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O que se pretende com análise de mercado é entender e compreender como 

funciona a dinâmica do mercado, principalmente dos clientes, fornecedores e 

concorrentes. 

Quando montamos um novo negócio deve-se analisar cuidadosamente cada 

passo a ser dado, para evitar cair em armadilhas por falta de conhecimento. 

Abaixo percebemos como funciona o fluxo com os concorrentes: 

Tabela 2 – Fluxo dos concorrentes. 

Concorrentes 
Clínica médica e 

estética Vitalli 

Adriana 

Tomazzi 

estética 

Space SPA 

Urbano 

Especialistas 

individuais 

Pontos Fortes 
Marca consolidada 

na região 

Profissional 

com grande 

destaque na 

área de 

atuação 

Nº de 

serviços 

oferecidos 

Valor de 

atendimento 

Pontos Fracos 

Horários sempre 

reservados (pouco 

horário disponível) 

Não executa 

todos os 

tipos de 

trabalho 

Preço 

Marketing baixo, 

falta de 

conhecimento. 

Diferencial do nosso 

produto sobre o 

concorrente 

Horários com 

maior flexibilidade  

Maior nível 

de serviços 

oferecidos 

Preço 

Estrutura 

oferecida aos 

clientes 

Tempo de atuação 8 anos 17 anos  5 anos 15 anos  

Fonte: O autor (2019). 

Como podemos ver acima, o estudo buscou entender cada detalhe de seus 

concorrentes para evitar de ser surpreendido após sua implantação. 

Vale ressaltar que, de acordo com o conhecimento adquirido na região, é 

possível ter uma visão mais completa de como funciona na prática o atendimento 

diário dos fornecedores deste tipo de serviço e, por isso, fica mais fácil planejar os 

pontos a serem diferenciados. 

FORNECEDORES: 
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Os fornecedores são extremamente importantes para um negócio bem 

estruturado. Podemos dizer que muito da qualidade que as empresas oferecem 

passam pelas mãos de seus fornecedores. 

Isso acontece porque na maioria das vezes as matérias primas são fornecidas 

para construção de um produto ou venda de um serviço, e se a mesma não for de 

boa qualidade, ou o produto ou o serviço será impactado por este problema. 

Por isso, a Onodera toma muito cuidado na escolha de seus fornecedores, 

trabalhando apenas com marcas já registradas no mercado, e que tem seu nome já 

consolidado no item a ser fornecido. Isso faz com que a empresa possa oferecer 

mais segurança aos seus clientes. 

Quando falamos de estética, os produtos que devem ser utilizados nos 

processos devem ser do gosto do cliente, que por sua vez tem como tendência 

escolher as marcas mais reconhecidas. 

Vale também ressaltar que, por se tratar de uma franquia, os fornecedores 

são todos homologados pela central antes de sua aceitação, o que torna ainda mais 

seguro os produtos que chegam nas lojas franquiadas. 

CLIENTES: 

“Nossos clientes são nosso bem maior”. Com certeza já ouvimos essa frase 

antes, mas nem sempre as empresas demonstram isso na prática. 

Porém, na Onodera isso é uma verdade absoluta, até porque o que é 

oferecido é o bem-estar, a alegria e a satisfação de se sentir jovem, bonita e feliz 

consigo mesma. 

Acreditamos que não existe limite de idade para se cuidar, se sentir bem, se 

sentir bonita e, por isso, todas as mulheres, independentemente da idade, são 

potenciais clientes. 

Com esse pensamento, nosso objetivo é atender como cliente mulheres de 

todas as idades que morem na região de Paranaguá/PR e nas ilhas que ficam 

isoladas ao seu redor. 

Conforme já mencionamos acima, a população para esta região é bem grande 

e não desfruta de muitas opções quando o assunto é estético. 

A empresa vai utilizar de várias maneiras para atrair essas pessoas para 

nosso rol de clientes, entre essas maneiras podemos citar: redes sociais, panfletos, 

etc. 

PREÇO: 
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Para a composição dos preços devemos lembrar que falamos de uma 

empresa franquiada, o que acaba tendo uma forte influência na hora de determinar 

alguns valores. 

Além de outro fator que, obviamente, estamos inseridos dentro de um 

mercado que, automaticamente, já dita uma certa regra de valores e, para que 

possamos ter sucesso, devemos respeitar os mesmos. 

 

Tabela 3 – Tabela de valores. 

TRATAMENTO PREÇO (R$) 

Deep Redux R$ 165,00 

Acnes Control R$ 189,00 

Limpeza de pele completa R$ 211,50 

Limpeza de pele com hidratação R$ 168,00 

Dreno Redux R$ 152,00 

Massagem relaxante R$ 125,00 

Massagem relaxante Onolerax R$ 956,25 

Massagem modeladora R$ 331,00 

Drenagem facial R$ 128,00 

Panta Redux R$ 156,00 

Fonte: O autor (2019). 

 

Vale ressaltar que esses preços podem variar de acordo com os pacotes 

oferecidos pela clínica, que devem ser estipulados de acordo com os procedimentos 

vendidos. 

Outra informação bem importante é que os preços sempre são tabelados pela 

matriz e, como como somos uma franquia, devemos seguir a margem estipulada por 

eles. 

MARKETING FUTURO: 

Neste capítulo pretende-se demonstrar quais serão as estratégias adotadas 

pela empresa para que seja possível a agregação de novos clientes. 

Sabemos da importância de um bom plano de marketing para conseguir 

atingir o público alvo e transforma-los em possíveis clientes. Por isso as estratégias 

definidas para divulgação da empresa foram: 
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Marketing Digital – sabemos que hoje o mundo digital se tornou referência em 

qualquer tipo de negócio. Ter um bom Instagram ou um bom site faz sua visibilidade 

ganhar patamares altíssimos em pouquíssimo tempo. 

Dessa forma, uma das estratégias de marketing futuro é criar uma conta de 

Facebook e Instagram para impulsionar e divulgar nosso negócio. 

Cartões de desconto – serão entregues a todas as pessoas que vierem nos 

visitar, seja para conhecer a loja, ou para utilizar de nossos serviços, um cartão 

fidelidade que permitirá utilizar dos nossos serviços com um bom desconto. 

Organização de eventos – é sempre importante estar ligado aos 

acontecimentos recentes da região para que a empresa esteja conectada com a 

realidade atual. 

Por isso, a empresa deve organizar eventos com atendimento à população e 

dias de beleza para divulga-la e agregar novos clientes. 

PLANO FINANCEIRO: 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar, através dos números, a 

viabilidade financeira da empresa. 

Através de um planejamento financeiro que se mostra o que deve ser feito e 

de que forma para que a empresa possa ter lucro e sobreviver ao mercado. 

O planejamento financeiro apresenta o modo pelo qual os objetivos 

financeiros podem ser atingidos. Um plano financeiro é, portanto, uma síntese do 

que deve ser feito no futuro. Em sua maioria, as decisões numa empresa demoram 

bastante para ser implantadas. Numa situação de incerteza, devem ser verificadas 

com grande antecedência. Considera-se o planejamento financeiro uma parte 

importante do trabalho do administrador. Assim que estiverem definidos os planos 

financeiros e orçamentos, poderão ser fornecidos roteiros para atingir objetivos da 

empresa. Além disso, esses instrumentos oferecem uma estrutura para coordenar as 

diversas atividades da empresa e atuam como mecanismos de controle, 

estabelecendo um padrão de desempenho contra o qual é possível avaliar os 

eventos reais (GITMAN, 1997).  

De acordo com Roxo e Araujo (1985, p.71),  

 
o objetivo precípuo perseguido numa projeção financeira não é acertar 

com precisão o valor futuro da variável projetada; antes, o verdadeiro 

propósito dos instrumentos de análise prospectiva é fornecer 
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elementos válidos de convicção para a tomada de decisão, no 

momento em que se tem que decidir.  
 

Esta é considerada por muitos administradores a parte mais difícil do plano de 

negócio, visto que é nela que devem conter os números de tudo que foi escrito até 

então nas outras etapas, que incluem investimentos, gastos com marketing, 

despesas com vendas, gastos com pessoal, custos fixos e variáveis, projeção de 

vendas, análises rentabilidade, entre outros (DORNELAS, 472005).  

Segundo o mesmo autor, os primeiros demonstrativos a aparecerem no plano 

de negócio são: balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e demonstrativo 

de fluxo de caixa. Segundo Dolabela (1999) o plano financeiro envolve três tipos de 

gastos iniciais: 

a) Despesas pré-operacionais: são os gastos que o empreendedor tem antes de 

iniciar as atividades do seu negócio; 

b) Investimentos fixos: são aqueles gastos com a aquisição e instalação de 

máquinas e equipamentos, obras e reformas, móveis e utensílios, veículos, 

casas, galpões e imóveis. A soma desses constitui o patrimônio inicial da 

empresa; 

c) Capital de giro inicial: são os gastos que se tem para colocar a empresa em 

funcionamento. Inicialmente são cobertas pelo empreendedor, mas 

futuramente será pelas receitas. São gastos referentes a aluguel, luz, 

telefone, materiais de limpeza, entre outros. 

INVESTIMENTOS INICIAIS:  

De acordo com as informações já citadas acima a empresa trata-se uma 

franquia da Onodera e, portanto, o valor de investimento inicial está totalmente 

ligado ao valor estipulado pela mesma para compra da franquia. 

É importante lembrar que, a partir do momento que seja adquirida a franquia, 

todo custo com implantação, produtos, marketing, é feito pela franqueadora. 

Dessa forma os custos inicias resumem-se em: 

 

Tabela 4 – Custos iniciais. 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Aluguel do espaço R$ 5.000,00 
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Funcionários R$ 9.500,00 

Contador R$ 1.100,00 

Manutenção do Site R$ 600,00 

Reposição estoque R$ 4.300,00 

Depreciação R$ 700,00 

Fonte: O autor (2019). 

 

APURAÇÃO DE RESULTADOS: 

A apuração de resultados é a única forma de demonstrar aos acionistas e 

donos da empresa se a mesma obteve lucro ou prejuízo em um determinado espaço 

de tempo. 

Quando o resultado é positivo significa que a organização trabalhou e teve 

lucro, porém quando o resultado é negativo nos demonstra que a mesma teve 

prejuízo neste período. 

Abaixo efetuamos a demonstração do DRE (demonstrativo resultado mensal) 

referente ao período de 30 dias da empresa: 

 

Tabela 5 – DRE da empresa. 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$104.503,82 

2. (-) IMPOSTO RENDA SOBRE A RECEITA R$5.873,11 

3. (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$98.630,71 

4. (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS R$22.448,03 

5. (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$76.182,68 

6. (-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADM R$46.353,75 

7. (=) RESULTADO OP. ANTES DO IR R$29.828,93 

8. (-) IR R$2.290,86 

9. LUCRO LÍQUIDO R$27.538,07 

Fonte: O autor (2019). 

 - Demonstrativo no 1º trimestre: 

Tabela 6 – Tabela de demonstrativo no 1º trimestre. 

 JANEIRO  FEVEREIRO MARÇO 
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10. Receita Operacional Bruta R$8.240,00 R$8.322,40 8.405,62 

11. (-) Imposto renda sobre a receita R$463,09 (467,72) 472,40) 

12. (=) Receita operacional liquida 7.776,91  7.854,68 7.933,23 

13. (-) Custos dos serviços 1.770,00 1.787,70 1.805,58 

    

 JANEIRO  FEVEREIRO MARÇO 

14. (=) Resultado Operacional Bruto 6.006,91  6.066,98 6.127,65 

15. (-) Despesas operacionais e 

ADM 

3.862,81 3.862,81 3.862,81 

16. (=) Resultado op. Antes do IR 2.144,10  2.204,17 2.264,84 

17. (-) IR 164,67 169,28 173,94 

Fonte: O autor (2019). 

 

PONTO DE EQUILIBRIO: 

O ponto de equilíbrio é considerado por muitos o coração do negócio, pois 

trata-se do percentual que marca quando as vendas criam receitas que se igualam 

das despesas. 

Entender isso é fundamental, pois é a partir deste momento que a empresa 

começa dar lucros. 

Também conhecido como ponto de igualdade com esse indicador é possível 

saber o faturamento mínimo mensal que é necessário para suprir todos os custos e 

despesas do negócio. 

É possível também aplicar este indicador de firma individualizada a cada 

produto, para acompanhar qual a quantidade mínima vendida de um determinado 

item é suficiente para começar a dar lucro. 

Por isso abaixo demonstramos o ponto de equilíbrio: 

Continua 
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Tabela 7 – Ponto de equilíbrio. 

SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO RECEITA 
CUSTO 

VARIÁVEL 

MASSAGENS (TODOS OS 

TIPOS DE MASSAGEM) 
41 40 1.640,00 82,00 

MASSAGENS DE PACOTES 33 50 1.650,00 99,00 

TRATAMENTOS FACIAIS 11 90 990,00 55,00 

TRATAMENTOS COM 

QUÍMICOS 
5 100 500 150,00 

PROCEDIMENTOS CORPORAIS 17 80 1.360,00 34,00 

ESTÉTICOS 3 700 2.100 1.350,00 

   Receita Total 8.240,00 

   Impostos 463,09 

   Custos 5.632,81 

   LUCRO 2.114,10 

Fonte: O autor (2019). 

 

AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO: 

Após analisar as projeções, podemos tirar conclusões de que falamos de um 

negócio rentável, mas é necessário também que seja avaliado o retorno do 

investimento. 

Também foram avaliadas a lucratividade e prazo de retorno estimado. 

A Fórmula utilizada para obter o cálculo foi: Lucratividade = Lucro líquido x 

100 / Receita Total. 
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O cenário respectivo demonstra para cada R$ 1.000,00 (mil reais) recebidos 

pelo pagamento dos serviços prestados a empresa lucra na proporção de R$ 263,50 

(duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Com o aumento do desemprego em algumas áreas do nosso país, vem 

crescendo constantemente o número de pessoas tentando arriscar na montagem do 

seu próprio negócio. 

Independente da área que atuamos sempre somos surpreendidos por 

negócios novos todos os dias, mas, infelizmente, nem todos tem um final feliz. 

Muitas das empresas que iniciam suas atividades fecham as portas antes dos 

primeiros 2 anos de vida. 

Esse fator é consequência da falta de um planejamento estratégico, um plano 

de negócio ou de um olhar mais aprofundado para a empresa. 

Por isso, o que conseguimos perceber através deste estudo que fizemos é 

que uma franquia da empresa Onodera seria altamente rentável e com retorno 

financeiro dentro das expectativas a médio prazo. 

Percebemos a viabilidade não apenas financeira, mas também de crescimento 

futuro, tendo em vista que, conforme estudos, os concorrentes não atendem com 

toda abrangência que a empresa, em causa, atenderia, e nem tem todos os 

procedimentos. 

Com isso, encerramos este trabalho de pesquisa e análise de negócios concluindo 

que é viável a montagem de uma franquia da Onodera em Paranaguá/PR, e que o 

investimento tem um prazo médio para ser reincorporado para o acionista. 
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