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RESUMO 

 

 

Este trabalho traz o plano de negócios detalhado da Escola de Educação Infantil Pequeno Urso, 

com vistas a ampliação das edificações civis, duplicando sua área construída, o que possibilitará  

ofertar mais vagas no business atual, que é educação infantil (creche e pré-escola), e a atuação 

também no ensino básico, de 1ª a 5ª séries do ensino fundamental. A escola está sediada no 

bairro Boa Vista, região norte de Curitiba, atualmente estudam na instituição 92 crianças entre 

0 e 6 anos de idade, distribuídas em turmas que vão do berçário ao Infantil VI. A ideia é de 

consolidar a escola com base em padrões de qualidade e na ótima relação custo-benefício, sendo 

a primeira escolha para pais e responsáveis de classe média que residem no seu entorno.  

 

Palavras Chaves: Educação infantil, creche, pré-escola, ensino básico, ensino fundamental, 

plano de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

His paper presents the detailed business plan of the School of Education Child Pequeno Urso, 

with a view to expansion of civil buildings, doubling its building area, which will allow offer 

more jobs in the current business, which is early childhood education (nursery and pre- school), 

and the operations also in basic education, from 1st to 5th grades of elementary school. The 

school is based in Boa Vista neighborhood, north of Curitiba, currently studying at the 

institution 92 children between 0 and 6 years old, divided into groups ranging from nursery to 

Children VI. The idea is to consolidate the school based on quality standards and cost- benefit, 

being the first choice for parents and middle class responsible residing in their surroundings. 

 

Keywords: Early childhood education, daycare, preschool, elementary school, elementary 

school, business plan. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A empresa Centro de Educação Infantil Pequeno Urso Ltda., é uma escola do ramo de 

educação infantil, fundada em 18/12/2001, com sede no bairro Boa Vista em Curitiba – PR, e 

desde sua inauguração ocupa um prédio com 440 m2 de área construída, no qual atende alunos 

entre de 4 meses e 6 anos de idade.  

A educação infantil na rede pública é atendida pelos CMEI (Centros Municipais de 

Educação Infantil), porém conforme matéria do jornal Gazeta do Povo de 02/09/2014, intitulada 

“Mães acusam prefeituras de maquiar falta de vagas em creches municipais”, demonstra que a 

cidade de Curitiba ainda é carente na oferta de vagas públicas nesta faixa etária, daí a 

importância da existência da rede privada de ensino desde os primeiros anos. 

Em pesquisa veiculada na Agência Brasil em 31/10/2014, onde demonstra que o nível 

de ocupação das mulheres está diretamente relacionado a oferta de vagas na educação infantil, 

Bárbara Cobo coordenadora de pesquisa do IBGE, ressalta: “com essas crianças matriculadas 

em creche, as mulheres conseguem ter uma participação mais efetiva no mercado de trabalho. 

O suporte de oferta de creches e escolas em tempo integral é fundamental para permitir que as 

mulheres consigam conciliar maternidade e estudo, ingressando no mercado de trabalho mais 

escolarizadas e tendo uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho”. 

Estas duas matérias jornalísticas recentes demostram a importância da atividade para a 

sociedade, fato que somado a expertise das sócias da escola Pequeno Urso tem feito com que a 

escola tenha reconhecimento junto à comunidade onde está inserida, o que se justifica com a 

taxa de ocupação das vagas, próximos ao limite de capacidade do prédio.  

A dúvida reside em manter a estrutura física e de pessoal, uma opção mais tranquila, já 

que a escola estaria na chamada “zona de conforto”, onde a demanda poderia ser regulada 

através da prática de preços mais altos, ou, ousar ampliar a área construída e ofertar novas 

classes para os primeiros anos do ensino fundamental? 

Este plano de negócios visa reduzir as incertezas quanto a decisão a ser tomada, para 

isso fará uso de uma série de estudos, como: detalhar o projeto e entender os benefícios que 

podem ser gerados, utilizar ferramentas da administração como a análise SWOT, análise das 

forças listadas por Porter, elaboração do modelo Canvas, projetar necessidades de imobilização, 

pessoal e treinamento, políticas de marketing e o plano financeiro para a expansão da escola. 
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1.1 O PROJETO 
 

O projeto de ampliação da escola Pequeno Urso, é fortemente baseado numa política de 

parceria, no modelo “ganha-ganha”, que segundo o Sebrae é a relação ideal entre uma empresa 

e seu fornecedor de modo que ambos consigam atingir os melhores resultados para os dois 

lados. 

A escola Pequeno Urso ainda não tem recursos financeiros para sozinha investir na 

compra de um imóvel e construção de um prédio que possa atender os objetivos de ampliação, 

porém o imóvel ao lado da entidade, que estava locado para outra empresa com atividade 

comercial, foi recém desocupado. O proprietário deste imóvel tem o interesse de continuar 

explorando a área, obtendo renda de aluguéis. 

Além de obter renda passiva com o aluguel de imóveis, este proprietário também é sócio 

de uma empreiteira de construção civil, que tem como atividade a construção de sobrados para 

venda e locação, ou seja, detêm as condições que possibilitam a edificação de um prédio 

apropriado para ampliação da escola. 

O projeto perpassa na formalização da parceria, entre a Pequeno Urso e este 

proprietário/construtor, nesta situação, a escola além da atual sede, terá também uma nova 

unidade, construída estrategicamente no imóvel vizinho, duplicando a capacidade de 

atendimento, possibilitando que além da educação infantil, sejam também ofertadas turmas para 

o ensino fundamental, de 1ª a 5ª séries. 

A contratação de um profissional de engenharia civil, voltado para que a obra atenda 

todas as exigências dos órgãos de regulação e fiscalização, como:  secretaria de educação, 

secretaria de urbanismo, vigilância sanitária e corpo de bombeiros, é fundamental para 

acompanhar o cronograma da obra, de forma que o objetivo seja alcançado dentro deste ano, 

possibilitando a abertura de matrículas para o ensino fundamental. 

Outro profissional importante a ser contratado é um consultor pedagógico, cabe a ele 

desenvolver o projeto pedagógico, este documento é peça importante junto a secretaria de 

educação, ele define as bases e diretrizes a serem utilizadas pela escola, bem como os 

equipamentos disponíveis para o atingimento das propostas, como biblioteca, cancha de 

esportes, laboratório, etc. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A escola Pequeno Urso, é uma prestadora de serviços, que tem como atividade atual a 

educação infantil (creche e pré-escola), conforme critérios da Lei Complementar 123/2006, ela 

é uma empresa de pequeno porte, optante do regime simplificado de tributação, sua sede está 

localizada no bairro Boa Vista em Curitiba – PR, onde estudam 92 (noventa e duas) crianças 

com até 6 anos de idade. 

Este plano de negócios visa identificar e orientar quanto a viabilidade econômico, 

financeira e operacional de uma expansão de sua área construída, de tal forma que seja possível 

ampliar a oferta de vagas, buscando atingir, além da educação infantil, também o público de 1ª 

a 5ª séries do ensino fundamental. 

Os benefícios esperados, são o aumento da participação no mercado de educação infantil 

e o atingimento também de parte do ensino fundamental, garantindo a retenção dos alunos por 

mais cinco anos. Quanto a lucratividade e geração de caixa, o objetivo é quadruplicar os valores 

nominais no prazo de cinco anos.  

O plano está intimamente ligado a capacidade das sócias da escola em construir alianças 

duradouras e firmes com o fornecedor da edificação, no caso o proprietário do terreno vizinho 

onde a escola está localizada. Isto ocorre porque a escola, ainda não possui recursos suficientes 

para aquisição do terreno ou para a construção do empreendimento. Por isso a estratégia de 

buscar um investidor que manterá a posse da construção e será remunerado através de 

alugueres. 

 

3.  DETALHES DO PROJETO 

 

A sede da escola (figura 01), é composta por um prédio de 2 pavimentos com 440 m2 

de área construída, este imóvel já possui cerca de 25 anos de construção, e não foi originalmente 

concebido para abrigar uma escola, várias reformas e adaptações foram feitas ao longo dos 

últimos anos para atender as necessidades e a legislação. 

As figuras 02, 03 e 04, trazem uma perspectiva, com base no projeto arquitetônico, com 

a nova edificação a escola passará a contar com aproximadamente 900 m2 de área construída, 

possibilitando atender suas necessidades imediatas e de médio prazo. 
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Foto atual da fachada da escola Pequeno Urso 

 

         Figura 01 – Foto atual da fachada da escola Pequeno Urso 
         Fonte: Google Maps / Street View 

 

Perspectiva frontal e lateral da nova sede da Escola Pequeno Urso

 

  Figura 02: Perspectiva da fachada frontal e lateral do novo prédio 
  Fonte: Eng. Silvia Cordeiro  
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Planta dos pavimentos subsolo e térreo nova sede 

 

       Figura 03: Planta dos pavimentos subsolo e térreo  
      Fonte: Eng. Silvia Cordeiro 

Planta dos pavimentos superior e descoberto nova sede 

 

          Figura 04: Planta dos pavimentos superior e descoberto 
         Fonte: Eng. Silvia Cordeiro 
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4. O OBJETIVO 

 

O objetivo está projetado para 2020, ou seja, cinco anos após a inauguração do novo 

prédio, quando a meta é atingir a marca de 202 alunos matriculados, ocupando 100% da 

capacidade das duas construções, firmando-se no ensino fundamental e conseguindo ganhos 

financeiros através da geração de escala. 

Para que isso ocorra, a escola precisará aumentar seu número de alunos em 17% 

(dezessete por cento) ao ano, conforme demonstra o gráfico 01, essa expectativa está baseada 

na taxa média de crescimento dos cinco últimos anos. 

 

 
       Gráfico 01 – Expectativa no crescimento de matriculas (2015-2020). 

         Fonte: Escola Pequeno Urso 

 

5. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

 Os alunos da escola Pequeno Urso, são oriundos quase em sua totalidade dos bairros 

Boa Vista, Barreirinha e Cachoeira, localizados na região norte de Curitiba. Segundo o último 

levantamento realizado pelo IBGE em 2010, demonstrado no gráfico 2, residem nesta região 

7.378 crianças até 10 anos de idade, sendo 3.822 crianças de 0 a 5 anos e 3.556 crianças entre 

6 e 10 anos, o que seria o universo total de alunos que são e/ou serão atendidos por uma das 

escolas públicas ou privadas da região. 

 Atualmente a escola Pequeno Urso, atende 92 crianças, ou percentualmente 2,41% 

do universo de crianças de até 6 anos, o plano é conseguir um percentual semelhante para o 
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ensino fundamental, utilizando plenamente as novas instalações, este percentual deverá ser 

conseguido até o ano de 2020. 

 

   

Gráfico 02 – População entre 0 e 10 anos nos bairros Boa Vista, Barreirinha e Cachoeira. 
 Fonte: IBGE - Censo 2010 

 

 A falta de vagas em creches do sistema público tem sido tema frequente nas 

campanhas eleitorais para prefeitura de Curitiba, e é justamente este déficit na oferta de vagas, 

aliada a uma maior qualidade do serviço que fizeram que a escola Pequeno Urso pudesse evoluir 

nos últimos anos, conforme tabela 1 e gráfico 03, verificamos a evolução no número de alunos 

matriculados nos últimos 05 (cinco) anos: 
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    Tabela 01 – Evolução no número de alunos matriculados Escola Pequeno Urso 2011-2015. 
        Fonte: Escola Pequeno Urso 
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Gráfico 03 – Evolução no número de alunos matriculados Escola Pequeno Urso 2011-2015. 
Fonte: IBGE - Escola Pequeno Urso 

 

 Para o ano letivo de 2015 (atual), o número de alunos matriculados é de 92 (noventa 

e duas) crianças, o que equivale praticamente a capacidade máxima que é de 100 (cem) alunos, 

demonstrando que caso a empresa venha a desejar um crescimento quantitativo deverá 

obrigatoriamente expandir a área construída. 

 A média da Receita Bruta mensal com a prestação de serviços tem crescido nos 

últimos 05 (cinco) anos, demonstrando que o negócio está em evolução e pode tornar-se ainda 

mais interessante com o incremento na capacidade física da escola, a tabela 2 apresenta o 

crescimento da receita: 
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  Tabela 02 – Crescimento da Receita Bruta Média Mensal no período 2011-2015. 
      Fonte: Escola Pequeno Urso 

 

 O incremento na receita média mensal tem sido conseguido de três maneiras, 

primeiro pela evolução quantitativa no número de alunos, segundo por uma mensalidade 

corrigida pouco acima da inflação de modo a suportar os constantes investimentos em 

melhorias, e terceiro com receitas não operacionais, como passeios, formaturas e venda de 

mídias (fotos e vídeos) para os pais. 
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       Gráfico 04 – Crescimento da Receita Bruta Média Mensal no período 2011-2015. 
      Fonte: IBGE - Escola Pequeno Urso 

  

Este bom momento da escola Pequeno Urso é sentido em todo segmento de educação 

particular, é sabido que o curitibano tem como muito importante a questão da qualidade do 

ensino e conforme estudos do sindicato patronal, essa evolução tem sido demonstrada em todo 

o setor, conforme detalhamos: 

 

Gráfico 05 – Evolução das matrículas em educação infantil no período 2009-2013. 
Fonte: SINEPE - Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná 
  

Conforme visualiza-se no gráfico 05, mesmo com mais alunos matriculados nos CMEIs 

(rede pública), saltando de 29.595 para 34.624 o número de matrículas, o que representou um 

crescimento de 17%; na rede particular, esta evolução foi ainda mais acentuada, chegando a um 
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crescimento de 34%, indo de 22.283 para 29.874 matrículas, demonstrando um aumento geral 

no número de crianças matriculadas na educação infantil, em especial no ensino privado. 

 Com a ampliação da escola Pequeno Urso, além do aumento no número de vagas 

em educação infantil, o objetivo na ampliação das edificações é a retenção dos alunos de 6 anos, 

que poderão continuar estudando na escola até 5ª série do ensino fundamental. 

Tal como já verificado na educação infantil, existe o crescimento da participação da 

rede particular na educação básica, que vai do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, no período 

2007-2013, a participação da rede privada saiu de 89.617 para 121.572 matrículas, um 

incremento de 36%, passado a responder por 27,6% do total de matrículas, os detalhes estão 

listados na tabela 03, que é uma reprodução do estudo do sindicato patronal da categoria: 
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Tabela 03 – Quantidade de alunos na Educação Básica no período 2007-2013. 
Fonte: SINEPE - Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná 

   

6. VANTAGENS COMPETITIVAS  

 

 Como vantagens competitivas a escola Pequeno Urso apresenta duas situações, na 

primeira a questão da jornada estendida, graças a adequações nos horários das funcionárias e a 

segunda no fornecimento de alimentação, embora este último seja comum no ensino 

fundamental, a estratégia é estendê-lo ao ensino fundamental. 

 

a) Horário Estendido 

 Diferentemente das demais escolas da região, o Pequeno Urso trabalha em horário 

estendido, iniciando suas atividades às 07h00 da manhã e encerrando somente às 19h00, essa 

amplitude de horário (12 horas), permite que aqueles pais que trabalham (quase a totalidade) 

possam organizar melhor seu dia. A escola também faz uma extensa programação de colônia 

de férias, com isso o período de recesso escolar, que na maioria dos estabelecimentos é de ao 
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menos 30 dias, com adoção de férias coletivas, no Pequeno Urso o período fechado é de apenas 

15 (quinze) dias durante todo o ano. 

 

b) Fornecimento de Alimentação 

Na educação infantil é comum o fornecimento de alimentação para as crianças, o mesmo 

não ocorre entre as escolas de ensino fundamental. A ideia é expandir a cozinha industrial 

maximizando o trabalho da nutricionista e cozinheiras, para fornecer até 05 (cinco) refeições 

ao dia, também para os alunos de 1ª a 5ª série, como as aulas serão ofertadas em período integral 

(manhã e tarde), acredita-se que a praticidade e tranquilidade que será gerada aos pais e 

responsáveis, irá gerar valor para escola e será um forte diferencial competitivo. 

 

7. PLANO ESTRATÉGICO 
 

Segundo Porter (1996), estratégia competitiva significa ser diferente. Significa escolher 

deliberadamente um conjunto de atividades diferentes para entregar um mix único de valores.  

Na escola Pequeno Urso, esta estratégia envolve posicionamento de preços, prestação 

de serviços na área de alimentação de 1ª a 5ª série, horário estendido de atendimento. 

O alvo da escola é atingir um mercado bastante específico, pois na região de 

abrangência, temos concorrentes como o Colégio Marista, Escola Bosque dos Mananciais e 

Colégio Expoente, que disputam uma clientela com renda maior, que estão dispostos a pagar 

mensalidades acima de R$ 1.000,00 mensais, além de outros custos, apostando na sofisticação 

e tecnologia que estes players dispõem. 

Na região existem escolas chamadas confessionais, isto é, aquelas ligadas a uma igreja 

e/ou religião, como a Escola Adventista do Santa Efigênia, Escola Cristã Helen Pierce e a 

Escola Madre Cecília Cros, são escolas de nichos, com suas particularidades educacionais. 

Ainda, temos na região outras escolas de menor porte e poucos alunos, voltadas apenas 

para educação infantil, que atuam há muitos anos no bairro, porém, são voltadas a atender os 

filhos da classe trabalhadora, com menor poder aquisitivo, que não são o público da escola 

Pequeno Urso. 

O posicionamento da escola Pequeno Urso, está exatamente no intervalo, entre as 

escolas menores e aquelas digamos premium (ex. Colégio Marista), sem colocar-se como uma 

escola de nicho, buscando atingir a chamada classe média, e ainda que existam “n” definições 

para “classe média”, conforme interpretações da OCDE, Banco Mundial, FGV, CNI, etc., 
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aqueles quesitos que mais se parecem com o público da escola seriam pais com i) emprego 

formal ou pequenos empreendedores, ii) educação acima do ensino médio e iii) serem 

possuidores de bens duráveis, como automóvel. 

 

8. AS CINCO FORÇAS DE MICHAEL PORTER 
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Figura 05: As cinco forças de Michael Porter    

 
8.1 RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES (FRACA)  

 

Conforme nosso levantamento, as escolas da região, são as listadas abaixo, porém entre 

aquelas que atendem um mesmo público da escola Pequeno Urso, temos apenas as “e” e “f” o 

que tem permitido um crescimento constante, sem existência de “guerra de preços” predatória 

entre os concorrentes. 

a) Colégio Marista Santa Maria (maternal ao ensino médio),  

b) Escola Cristã Helen Pierce (maternal ao 9º ano),  

c) Escola Adventista do Santa Efigênia (educação infantil ao 9º ano),  

d) Escola Bosque dos Mananciais (infantil ao ensino médio),   

e) Centro de Educação Infantil Minha Infância (educação infantil),  

f) Escola Madre Cecília Cros (infantil a 9º ano),  

g) Expoente Boa Vista (educação infantil ao 3º grau),  

h) Centro de Educação Infantil Papitoco (educação infantil).  
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8.2 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS CLIENTES (MÉDIO) 

 

As mensalidades escolares são corrigidas anualmente, de acordo com índices divulgados 

pelo sindicato das escolas particulares (Sinepe), ou por planilha de custos levantada pelas 

escolas, que orientam a correção dos valores. 

Desta forma o poder de barganha dos clientes é reduzido quanto ao preço, e os pais 

normalmente estão dispostos a pagar um prêmio por um atendimento diferenciado e de acordo 

com a qualidade esperada. Porém, caso a escola venha a pecar nos quesitos citados, não é difícil 

a mudança de escola por parte dos pais, solicitando a transferência do aluno. 

 

8.3 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES (FRACO) 

 

Os fornecedores da escola Pequeno Urso são formados basicamente de supermercados, 

padarias, açougues, papelarias, costureiras, livrarias, feirantes, etc., logo o negócio não sofre 

ameaças de falta de abastecimento por qualquer um de seus fornecedores que não possuem 

nenhum diferencial que seja muito difícil de ser substituído, desta forma é fraco o poder dos 

fornecedores. 

 

8.4 AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES (FRACA) 

 

A ameaça de novos entrantes, é um risco classificado como de moderado para baixo.  

Isto porque, pequenas escolas, aquelas que iniciam com uma ou duas dezenas de alunos, 

demoram a desenvolver-se, o resultado nos primeiros anos tende a ser muito pequeno, ou até 

negativo, fato já vivenciado pela própria escola Pequeno Urso no passado, e esses novos 

entrantes não competem pela mesma fatia de mercado, normalmente estando voltadas para a 

população de mais baixa renda. 

Quanto aos grandes grupos educacionais, estes tem optado por abrir suas unidades na 

região metropolitana de Curitiba, onde a oferta de imóveis é maior, e estes grupos necessitam 

de mais espaço para construção de suas sedes que normalmente atendem milhares de alunos. 

Como a escola Pequeno Urso está instalada no bairro Boa Vista, um bairro antigo, que 

tem suas áreas quase que integralmente tomadas por residências, acredita-se que os 

concorrentes são/serão os que já estão instalados na região. 
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8.5 AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS (MÉDIA) 

 

Como substituto da prestação de serviço privado de ensino, temos cinco escolas 

municipais que atendem a região, são elas: Escola Municipal Julia Amaral Di Lenna, Centro de 

Educação Infantil Prof. José Wanderley Dias, Escola Maria P. Martins, Escola Municipal Duílio 

Calderari e Escola Municipal Caramuru. 

A troca de uma escola particular por uma escola pública, de acordo com a experiência 

das gestoras da escola, se dá em casos pontuais, como quando um dos responsáveis tem uma 

redução impactante na renda, ou algum dos pais perde o emprego.  

Nestes casos, a retirada do filho da escola particular é uma medida provisória e 

emergencial, tão logo a situação se normalize o aluno retorna para a rede privada. 

 

9. ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), ou análise FOFA 

(Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), conforme tradução para o português, é uma 

ferramenta no auxílio na projeção de cenários e análise do ambiente interno e externo para uso 

no Planejamento Estratégico. 

 

   Figura 06: Modelo de Análise SWOT 
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A análise da Escola Pequeno Urso é representada de acordo com a tabela 04. 
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Tabela 04 – Análise SWOT da Escola Pequeno Urso. 
Fonte: O autor 

 

10. BUSINESS MODEL CANVAS 
 

Conforme Thiago Paiva, da startupbizmodel, o business model canvas é uma ferramenta 

de gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou 

existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo de negócios. 

O Business Model Canvas foi inicialmente proposto por Alexander 

Osterwalder baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model Ontology.   

O Business Model Canvas será um mapa dos principais itens que irão constituir uma 

empresa, que deverá estar sempre sendo revisado cada quadrante ao longo do tempo para saber 

se cada um está sendo bem atendido ou se é necessário fazer alteração em algum deles para se 

conseguir um melhor resultado. 

Através do Canvas o Pequeno Urso, consegue trazer para uma única folha de papel 

aquele modelo mental que está internalizada na mente empreendedora das sócias da escola, de 

acordo com a tabela 05: 
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Tabela 05 – Business Model Canvas. 
Fonte: web2canvas com dados fornecidos pelo autor 

 

11. SEGMENTAÇÃO (MERCADO ALVO) 

 

O “público alvo” da escola Pequeno Urso é majoritariamente composto pela classe 

média, pais ou responsáveis por crianças entre zero e dez anos de idade, que estudam ou podem 

estudar em escolas particulares de ensino na região dos bairros Boa Vista, Barreirinha e 

Cachoeira, que conforme a ferramenta mosaic, desenvolvida no Brasil pela Serasa Experian, 

dividiu a população brasileira em 11 grupos e 40 segmentos baseados em aspectos financeiros, 

geográficos, de consumo, comportamento e estilo de vida. Baseado nesta ferramenta podemos 

indicar como clientes da escola Pequeno Urso os seguintes grupos:   
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B05 – Assalariados de meia idade das grandes cidades;  

E17 – Ascendentes do bairro; e  

G23 – Jovens empreendedores e ousados. 

Informações sobre o modelo podem ser obtidas em: http://www.serasaexperian.com.br/mosaic/ 

 

12. RISCOS DO NEGÓCIO 
 

Os riscos identificados pela escola Pequeno Urso são os seguintes:  

a) O proprietário do imóvel vizinho não conseguir concluir a obra de construção da 

nova escola, porém, este é um risco médio/baixo, visto o mesmo possuir equipe e experiência 

na construção civil; 

b) O valor da locação subir acima dos índices inflacionários e/ou da capacidade de 

gerar lucros da escola, neste caso o valor do aluguel poderia comprometer a lucratividade da 

escola no futuro, risco moderado. 

 

13. IMOBILIZAÇÃO 

 

Embora a construção civil esteja sendo custeada pelo proprietário do imóvel, caberá a 

escola Pequeno Urso investimentos em acabamentos e adequações do novo imóvel em 

construção, esses investimentos estão orçados em R$ 50.000,00 e assim divididos: 

a) Mobiliário : mesa, cadeira, quadro, armários, estantes, bancada, etc.,  

b) Máquinas e equipamentos: computadores, laptop, televisores, projetor, etc. 

c) Utensílios de cozinha: panela, talheres, vasilhas, etc.  

d) Instalações: Driwall, luminárias, louças e metais de bwc, central telefônica, 

telefones sem fio, interfone, rádio comunicadores, catraca de acesso, cartão ponto (eletrônico) 

e) Biblioteca: Livros e periódicos. 

 

14. LEGALIZAÇÃO 

 

A legalização compreende a obtenção de todas as licenças necessárias ao funcionamento 

da escola, e são assim enumerados: 
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Alvará de Construção (guia amarela): Liberação por parte da Prefeitura de Curitiba 

da autorização da construção com fins a atividade pretendida; 

 

Licença da Vigilância Sanitária: A atividade de prestação de serviços de escola, 

necessita de atendimento de exigências adicionais, entre elas a aprovação do “PROJEVISA”, 

onde a equipe da vigilância sanitária avalia condições de banheiros, cozinhas e salas de aula, 

quanto ao asseio, limpeza e todas as condições necessárias para atender os alunos. Para isso foi 

contratado a engenheira especialista neste tipo de projeto; 

 

Licença da Secretaria da Educação: Como os serviços prestados serão estendidos para 

o ensino básico do ensino fundamental, um novo projeto pedagógico deverá ser idealizado, 

apresentado e aprovado pela secretaria de educação municipal. Para este atendimento está sendo 

contratada uma consultora educacional, com vasta experiência na elaboração de projetos 

pedagógicos; 

 

Licença do Corpo de Bombeiros: Antes do funcionamento é preciso constituir uma 

brigada de incêndio, para tal, os funcionários da escola estão sendo treinados por um 

profissional bombeiro militar, o qual dá cursos de treinamento. Além, disso é preciso atender 

todas as condições para uso de extintores, saídas de emergência, luzes de emergência e rotas de 

fuga para qualquer eventualidade; 

 

Licença de Autorização e Funcionamento: A licença de funcionamento é obtida 

através da emissão do Alvará, sendo que ao término da obra será realizada uma “consulta 

comercial” junto ao setor de urbanismo da Prefeitura de Curitiba, esta consulta indicará os 

órgãos da administração a serem ouvidos, de antemão sabemos que serão vigilância sanitária, 

corpo de bombeiros e secretaria de educação as quais emitirão seus laudos quanto à adequação 

e atendimento de todas as necessidades. 

 

15. TRIBUTAÇÃO 

 

A escola Pequeno Urso, de acordo com seu faturamento anual, R$ 732 mil em 2014, 

enquadra-se como EPP – Empresa de Pequeno Porte, conforme o estabelecido na Lei 

Complementar 123/2006 que instituiu o “Simples Nacional”, sistema que possibilita a 

arrecadação de uma série de tributos, como: ISS, PIS, Cofins, IRPJ, CSLL e a Contribuição 
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Previdenciária Patronal, todos numa única guia de recolhimento, chamada DAS (Documento 

de Arrecadação do Simples), atualmente a tributação da escola está em 11,40%, incidentes 

sobre a receita bruta mensal, e utiliza-se a tabela detalhada no Anexo III deste regime de 

tributação que é destinado a algumas atividades de prestação de serviços, como a pré-escola. 
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   Tabela 06 – Tabela do Simples Nacional – Anexo III. 
   Fonte: Portal Tributário 
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16. PLANO DE MARKETING 

 

A divulgação da escola Pequeno Urso se dá de maneira espontânea, no chamado “boca 

a boca”, já que o mais comum é que os novos alunos sejam fruto de indicações de pais que já 

tiveram seus filhos como estudantes da escola.  

A escola possui um site www.escolapequenourso.com.br, e uma conta na rede social 

facebook: https://www.facebook.com/pequrso?fref=ts, onde faz a divulgação de eventos, 
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novidades e dá dicas aos pais. Outra forma é através de correspondências, enviadas aos alunos 

e ex-alunos na data de seu aniversário. 

A Pequeno Urso também faz uso de parcerias com algumas empresas que subsidiam 

através de benefícios a seus funcionários a mensalidade de seus filhos em escolas da rede 

particular, atualmente esta parceria se dá com as empresas Correios e O Boticário. 

 

16.1 MARCA 

  

O INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, criado em 1970, é um 

organismo, vinculado ao MDIC – Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio, 

responsável no Brasil pela prestação de serviços de registro de marcas e patentes. 

A marca é um sinal que distingue um produto ou serviço de outro, sabedor do valor da 

marca, a escola Pequeno Urso, utiliza-se do nome comercial e da sua logomarca, conforme 

figura 6, a qual está registrada junto ao INPI sob o n. 828524785, com vigência até 27/05/2018, 

quando tem a opção de renovação por mais um decêndio. 

Com a ampliação dos serviços para o ensino fundamental, de 1ª a 5ª séries, está em 

estudo a manutenção, ou não, da atual marca, quanto a isso estão sendo feitas consultas com os 

pais e responsáveis e dependendo do resultado a escola poderá a partir de 2016 ter outra 

identidade visual e/ou nome de fantasia. 

 

Figura 07: Logomarca da Escola Pequeno Urso 

 
17. PLANO OPERACIONAL 

 

No plano operacional o mapeamento das atividades é realizado pela sua própria sócia-

diretora, sra. Alessandra, que possui grande experiência, tendo trabalhado em mais de dez 

escolas particulares da cidade e possui mais de vinte anos de experiência na função. 
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As operações começam desde a chegada da criança, com anotações do horário e 

qualquer observação dos pais quanto ao dia anterior, alimentação, medicamentos, etc. 

As atendentes de sala de aula fazem a movimentação das crianças até as salas de aula, 

onde as professoras recepcionam as crianças. Ainda, fora do horário de aula cabe as atendentes 

de sala fazerem atividades lúdicas “brincadeiras” utilizando um dos dois parques que a escola 

possui. 

O dia-a-dia das crianças é transcrito em um diário, de modo que sempre que o 

responsável recebe o filho, recebe um check list, onde constam todas as informações como 

como se alimentou, como comportou-se e qualquer intercorrência como uma dorzinha de 

barriga por exemplo. 

  

18. PESSOAS  

 

O organograma é a representação gráfica da estrutura hierarquizada de uma 

organização, no caso da escola Pequeno Urso ela pode ser representada conforme a figura 08:  

  
  Figura 08: Organograma da Escola Pequeno Urso 
  Fonte: O autor 

 

As duas sócias dividem-se entre a estrutura administrativa e a estrutura pedagógica, da 

seguinte forma: 

 

Estrutura Administrativa :  

Sócia Salomea, graduada em ciências econômicas pelo Instituto de Ciências Sociais do 

Paraná, pós-graduada em administração de empresas, desenvolveu sua carreira no Serviço 

Federal de Processamento de Dados – SERPRO, onde atuou por 35 anos, chegando ao cargo 

de superintendente.  
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Estrutura Pedagógica:  

Sócia Alessandra: graduada em pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná, formada 

em docência, pós-graduada em psicopedagogia, iniciou mestrado em ensino lúdico, atuou como 

professora por mais de 15 anos em escolas públicas e particulares, desde 2003 é diretora da 

escola Pequeno Urso. 

 

  A escola Pequeno Urso, conta também com 19 profissionais, distribuídas entre as 

funções de professoras (7), atendentes de sala (5), auxiliar de secretaria (1), zeladora (1), 

nutricionista (1), cozinheira (1) e estagiárias (3). 

 

  Gráfico 06 – Distribuição das profissionais por função 
  Fonte: Escola Pequeno Urso 

  

As professoras, tem carga horária de trabalho diferenciado, conforme estabelece o art. 

318 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), aos professores é vedado num mesmo 

estabelecimento dar mais do que 4 (quatro) aulas consecutivas, ou 6 (seis) alternadas. As demais 

profissionais trabalham em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com exceção da 

nutricionista, que trabalha como profissional liberal, e faz a visitação da cozinha da escola 

pontualmente para verificação do andamento dos trabalhos por parte da cozinheira que está sob 

sua supervisão. 

 O sindicato que representa a categoria profissional dos professores é o 

SINPROPAR – Sindicato dos Professores do Estado do Paraná, estes além do salário, fazem 

jus ao descanso semanal remunerado e a hora atividade, que é uma remuneração dedicada aos 

trabalhos extraclasse, como a preparação de aulas. 
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 A Convenção Coletiva de Trabalho, vigente para o período de 1º de março de 2014 

a 28 de fevereiro de 2015, venceu recentemente, entrando no período de negociações com o 

sindicato patronal, para correção dos vencimentos para os próximos doze meses, os professores 

podem ser horistas ou mensalistas, e tem como piso salarial atual (antes do acordo) o disposto 

na tabela 8. 
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Tabela 08 – Tabela de Piso Salarial Sinpropar 
Fonte: Sindicato dos Professores do Estado do Paraná 
 

 

 A escola Pequeno Urso vem buscando alternativas para melhoramento da 

remuneração e implementação de benefícios além dos obrigatórios, recentemente institui o 

“vale alimentação” para uso em supermercados e fornece alimentação a preços simbólicos as 

suas colaboradoras. 

 As demais categorias são representadas pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação 

Escolar no Estado do Paraná – SAAEPAR, que incluem as mais variadas funções, como: 

telefonista, ajudante de cozinha, merendeira, atendente de sala, auxiliar de secretaria, 

coordenador pedagógico, nutricionista, diretor, etc., tendo como pisos salariais, vigentes desde 

01/03/2014, os valores de R$ 789,60 até R$ 1.614,89, entretanto são os valores mínimos a serem 

pagos, e a escola Pequeno Urso busca pagar além do mínimo, até como forma de retenção de 

suas colaboradoras. 

A escola busca dar treinamento constante a suas colaboradoras, por isso mantêm 

convênios com escolas maiores e entidades de classe, além disso utiliza-se do treinamento job 

to job, onde uma funcionária com mais experiência “adota” uma recém contratada de modo a 

facilitar o entendimento sobre o funcionamento da escola. A escola também busca valorizar 
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aquelas estagiárias que se destacam e que nestes casos quase sempre são contratadas em 

definitivo pela escola. 

 Outra característica da escola tem sido a baixa rotatividade (turn over) de apenas 

cinco colaboradoras no último ano, além de cumprir fielmente com as obrigações trabalhistas 

e estar ampliando o pacote de benefícios na busca de estar sempre motivando a equipe. 

 

19. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 A escola acaba de investir na implantação de um sistema ERP (enterprise resource 

planning), específico para gestão escoltar chamado SophiA, este software ajudará na integração 

das informações da escola, mantendo todos os dados cadastrais numa mesma base. Isso facilita 

a comunicação com os pais e responsáveis, a realização de tarefas operacionais próprias de uma 

escola como o lançamento de notas e conceitos, a gestão financeira através do fluxo de caixa e 

emissão de cobranças integrada com os dados bancários, outro ganho é no acesso remoto de 

qualquer computador que acesse a internet. 

 

20. PLANO FINANCEIRO 

 

No plano financeiro da escola Pequeno Urso, consta como receita bruta operacional a 

cobrança de matrículas, mensalidades, atividades extracurriculares e da colônia de férias, no 

último exercício importaram no montante de R$ 733 mil, entende-se como receita bruta o valor 

nominal das vendas de bens ou dos serviços prestados. 

O Pequeno Urso apresenta em sua composição de gastos, predominantemente custos e 

despesas, classificados como “fixos”, como despesas de pessoal, água, luz, telefone, vigilância, 

assistência médica, etc., segundo Megliorini (2012, p. 10), os “custos fixos são aqueles que não 

oscilam de acordo com o volume de produção”, no exercício anterior o total de gastos importou 

em R$ 649 mil. 

 Com isso, o desempenho econômico financeiro da escola, gerou no último exercício 

um lucro líquido de R$ 50 mil, com Margem Líquida (relação do Lucro Líquido com a Receita 

Líquida) de 7,8%, isto significa que para cada cem reais de receita líquida, quase oito 

transformam-se em lucro.  

A tabela 8, apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício 2014 e a projeção da 

mesma para o período 2015 a 2020, para Assaf (2010), “a demonstração do resultado do 

exercício visa fornecer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) auferidos 
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pela empresa em determinado exercício social, os quais são transferidos para contas do 

patrimônio líquido”.  

O ano de 2016 deve apresentar resultado negativo (prejuízo), isto explica-se porque 

serão incorporados novos custos fixos, decorrentes da ampliação física e da maior oferta de 

vagas, com previsão de 108 alunos matriculados neste ano, com o curso normal das turmas, 

acreditando na retenção dos alunos este prejuízo será revertido a partir de 2017, com ótimas 

perspectivas para os próximos anos. 

Alguns indicadores como o payback e o VPL (Valor Presente Líquido), não foram 

calculados já que o investimento na construção da nova sede será realizado por parte do 

proprietário do imóvel vizinho, neste caso não há o que se falar no retorno deste investimento 

para a escola Pequeno Urso, mas sim o retorno para o locador na forma de aluguéis. 
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Tabela 08 – Demonstração de Resultado do Exercício Projetada. 
 Fonte: O autor 
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21. CONCLUSÃO 

 

 O projeto de expansão da escola Pequeno Urso é viável, considerações: 

 

a) O investimento na construção (CAPEX) está sendo realizado pelo proprietário do 

imóvel, que atua como um investidor, que será remunerado através do pagamento 

de aluguéis, estes caracterizam-se como “custo fixo” e não investimento em ativos, 

motivo pelo qual não foram calculados indicadores como o payback por exemplo; 

 

b) O “market share”, resultado do aumento no número de vagas ofertadas deve trazer 

ganhos de escala, como a estrutura de gastos da escola é formada majoritariamente 

por custos fixos, como exemplo internet, energia elétrica, vigilância, televisão a cabo 

e o próprio aluguel que não variam com o aumento de alunos, quanto mais alunos 

menor será o custo fixo unitário; 

 
c) A expectativa conforme o DRE é aumentar 4,5 vezes a lucratividade nominal (sem 

contar a inflação), que é a razão entre o lucro líquido e a receita líquida, fazendo 

com que a margem de lucratividade salte dos atuais 7,8% para 15,3%; 

 
d) Olhando para fatos passados, observam-se as tendências de crescimento no número 

de alunos, e consequente aumento da receita bruta mais que proporcional e a própria 

ocupação total do imóvel atualmente, que indicam a necessidade de expansão; 

 
e) Quanto ao risco, foi bastante minorado em função da parceria com o investidor, o 

problema no futuro seria o descasamento, entre os percentuais de reajuste dos 

aluguéis e o percentual de reajuste das mensalidades, neste caso percentualmente 

este custo aumentaria sua participação, reduzindo a rentabilidade da empresa. 
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