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RESUMO 
 

 
O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de apresentar o plano de 

negócios do serviço de estética móvel Beauty Express, cujo fundamento é levar a 

satisfação pessoal aos seus clientes onde eles estiverem, diferenciando-se assim 

dos tradicionais salões de beleza. 

Sua estrutura foi baseada em análises do mercado, nas pesquisas realizadas com 

potenciais consumidores e nos conceitos de negócios trabalhados durante o curso 

MBA GEE. As teorias de Porter, Kotler, Johnston, Clark, Wright e muitos outros 

citados no trabalho serviram de orientação e pesquisa para o planejamento do 

negócio, para identificar riscos e oportunidades e construir as ações que levarão aos 

resultados pretendidos. 

Na prática, o negócio propõe levar a beleza aos clientes, através dos serviços de 

estética prestados no interior de um ônibus transformado em salão de beleza. 

Os cálculos e projeções financeiras sugerem a viabilidade da proposta, que traz um 

conceito inédito ao mercado de serviços da beleza na região onde atuará. 
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ABSTRACT 
 
 

This MBA term coursework aims to introduce the business plan of Beauty Express, a 

mobile Beauty salon that has as principle to bring personal satisfaction to its 

customers wherever they are, differentiating itself from the traditional 

salons. Pragmatically, the business proposes to bring Beauty satisfaction to 

customers, through a series of services that are to be rendered inside a Beauty-

salon-converted bus. 

This BP structure was substantiated on an analysis of its market segment through a 

series of surveys conducted with potential consumers, as well as with the concepts 

studied during the course MBA GEE. Concepts from Porter, Kotler, Johnston, Clark, 

Wright and many others mentioned in the work are the guidance for planning this 

business, for identifying risks and opportunities and for building actions that will lead 

it to the desired results and performance. 

The calculations and financial projections indicate profitability of the proposal which, 

on its turn, presents a new concept of Beauty salon services in the regions of its 

range of action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

9 
 

SUMÁRIO 
 
SUMÁRIO EXECUTIVO ............................................................................................. 11 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 
1. Conceito do negócio ............................................................................................... 14 
1.1. Definição do empreendimento ............................................................................ 15 
2. Análise mercadológica ........................................................................................... 16 
2.1. Público alvo ......................................................................................................... 17 
2.2. Pesquisa de mercado  ......................................................................................... 17 
2.3. Concorrência ....................................................................................................... 22 
2.3.1. Lady&Lord ........................................................................................................ 23 
2.3.2. Salão Marly ...................................................................................................... 24 
2.3.3. Princess Hair .................................................................................................... 25 
2.3.4. Expert Beauty Center  ...................................................................................... 25 
2.3.5. Jean Louis David  ............................................................................................. 25 
2.3.6. Vimax ............................................................................................................... 26 
2.3.7. Beauty Express e a concorrência  .................................................................... 26 
2.4. Mix de marketing  ................................................................................................ 27 
2.4.1. Serviço ............................................................................................................. 27 
2.4.2. Promoção ......................................................................................................... 30 
2.4.3. Preço ................................................................................................................ 31 
2.4.4. Praça ................................................................................................................ 33 
3. Gestão de pessoas ................................................................................................ 33 
3.1. Seleção e recrutamento ...................................................................................... 34 
3.2. Avaliação de desempenho e fixação de objetivos  ............................................. 36 
3.3. Cargos e salários  ............................................................................................... 37 
3.4. Treinamento e desenvolvimento dos colaboradores  .......................................... 40 
4.Estrutura de operações  .......................................................................................... 42 
4.1. Infraestrutura  ...................................................................................................... 42 
4.2. Operação e atendimento  .................................................................................... 45 
4.3. Qualidade nos serviços e atendimento  .............................................................. 47 
4.4. Fornecedores  ..................................................................................................... 47 
5. Planejamento estratégico  ...................................................................................... 48 
5.1. Forças competitivas  ........................................................................................... 49 
5.2. Análise SWOT  .................................................................................................... 52 
5.2.1. Análise SWOT – Ações e mitigação de riscos  ................................................ 54 
5.3. Fatores críticos de sucesso  ................................................................................ 55 
 

 
 

 



 
 

 

10 
 

6. Finanças  ................................................................................................................ 57 
6.1. Liquidez  .............................................................................................................. 58 
6.2. Rentabilidade  ..................................................................................................... 58 
6.3. Investimento  ....................................................................................................... 59 
6.4. Composição de custos e despesas  .................................................................... 59 
6.4.1. Custos de infraestrutura e material de consumo  ............................................. 60 
6.4.2. Previsão de salários  ........................................................................................ 60 
6.4.3. Custos mensais  ............................................................................................... 61 
6.5. Ações promocionais e de comunicação  ............................................................. 62 
6.5.1. Custos de ações promocionais e de comunicação  ......................................... 62 
6.6. Projeções financeiras  ......................................................................................... 62 
6.6.1. Projeção da Capacidade máxima de geração de receitas  .............................. 63 
6.6.2. Fluxo de caixa  ................................................................................................. 63 
6.7. Indicadores financeiros ....................................................................................... 64 
6.7.1. VPL (valor presente líquido) ............................................................................. 64 
6.7.2. TIR (taxa interna de retorno) ............................................................................ 64 
6.7.3. Breakeven  ....................................................................................................... 64 
6.7.4. Payback  ........................................................................................................... 65 
6.8. Necessidades de aporte e contrapartida  ............................................................ 66 
6.9. Cenários alternativos  .......................................................................................... 66 
6.10. Dividendos  ........................................................................................................ 67 
7. Conclusão .............................................................................................................. 68 
REFERÊNCIAS..........................................................................................................69 
ANEXOS .................................................................................................................... 73 
APÊNDICE.................................................................................................................96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

11 
 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A Beauty Express, projeto viável a ser empreendido por duas sócias, é um 

negócio inédito para a cidade de Curitiba e região e propõe uma revolução para o 

grande e promissor mercado de salões de beleza e estética: oferecer conveniência e 

comodidade por meio de um serviço móvel de beleza e estética. 

A Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) estima que o mercado nacional de beleza alcance, em 2015, 

a marca de 50 bilhões de reais, seguindo o ritmo acelerado de crescimento 

percebido nesta última década. Em Curitiba, o mercado de salões de estética e 

beleza tem atingido taxas de crescimento de 30% ao ano. Hoje existem cerca de 15 

mil salões em toda a Grande Curitiba, mas nenhum deles propõe o atendimento 

móvel, não sendo, desta forma, capazes de oferecer a comodidade, qualidade e 

agilidade que a Beauty Express se propõe a entregar a seus clientes. 

Tendo este conceito inédito como marca do negócio, o posicionamento e 

estratégia do business se voltam para a diferenciação dos serviços a serem 

prestados. O portfólio de produtos escolhido procura atender às principais 

necessidades de beleza e estética dos clientes, que pagarão por um preço similar 

àqueles praticados pelas principais redes de salões tradicionais da cidade. A 

comunicação mercadológica a ser realizada não exigirá grandes investimentos e 

toda ela se voltará para a proposta de valor do empreendimento. O veículo (ônibus 

modificado), local onde os serviços serão prestados, será totalmente estruturado 

para garantir conveniência e conforto. E para garantir a qualidade especial nos 

atendimentos, o que pressupõe qualidade diferenciada do capital humano da 

organização, um pacote de gestão de RH e políticas de RH garantirá atratividade 

para os profissionais a serem contratados. 

Para start up da operação, a Beauty Express terá um veículo e atenderá 

inicialmente potenciais clientes de três grandes empresas da grande Curitiba, 

estando nestes locais nos dias de semana. Aos sábados, o ônibus atenderá a 

eventos particulares ou da cidade. Considerando estas escolhas iniciais, o projeto 

prevê cerca de 1.700 atendimentos no mês, o que assegura um faturamento mensal 

para o primeiro ano de aproximadamente R$ 78.000,00 e um faturamento total de 
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R$ 938.000,00 nos 12 primeiros meses de funcionamento. 

O investimento inicial previsto para o projeto será de R$ 340.000,00, que já 

garante capital de giro para os primeiros seis meses de vida do negócio. A origem 

deste capital será de recursos próprios das duas sócias, que investirão R$ 

120.000,00 cada uma. 

Numa projeção de fluxo de caixa para os 5 primeiros anos de operação, que 

considera um crescimento médio linear de 20% ao ano (tendência para o segmento), 

bem como uma taxa mínima de atratividade de 18%, obtém-se os seguintes 

resultados financeiros que demonstram a viabilidade do projeto: um VPL de R$ 

409.217,43, uma TIR de 26% e um payback alcançado em aproximadamente 3 anos 

e 1 mês. 

Trata-se, portanto, de uma ideia inovadora e de um projeto com enorme 

potencial, pois apresenta viabilidade econômica e baixos riscos, dada a forte e 

competente estruturação do negócio e ao crescimento esperado para o segmento. 

Mais do que isso, o business apresenta uma grande possibilidade de expansão 

através de abertura de franquias, o que pode ser estudado e realizado num futuro 

próximo. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Neste projeto é apresentado o estudo de um modelo de negócio hoje inédito 

em Curitiba e Região metropolitana, um salão de beleza móvel, pesquisas de 

mercado com possíveis clientes, concorrentes, seus modelos de atuação, políticas 

de preço, estratégias mercadológicas de serviços e remuneração aos seus 

colaboradores; pesquisa de aspectos legais que envolvem o negócio na legislação 

pertinente, convenção coletiva, referências teóricos de especialistas em 

administração de negócios. Além das pesquisas e seus resultados, este contém os 

estudos e projeções de como realizar o negócio e quais as possíveis estratégias a 

serem adotadas e seus possíveis resultados.  

O estudo envolve um negócio que está em um cenário extremamente atrativo, 

que apresenta crescimento de 30% no mercado da Beleza em Curitiba e região, de 

acordo com o Sindicato dos Institutos de Beleza, Salões de Cabeleireiros e Centros 

de Estética de Curitiba e Região Metropolitana – Sincaces (dados de 2011). 

Um mercado promissor que não possui uma prestação de serviço de 

qualidade superior que chegue até aos clientes, ideia similar já adotada por 

boutiques, pet-shops e clínicas móveis. A forma tradicional de atendimento são os 

salões de beleza com endereço fixo. Ou seja, é um negócio inédito na região.  

Levar satisfação pessoal com comodidade e praticidade parece atraente ao 

cliente que, sem dúvida, quer eliminar o estresse e a perda do escasso tempo 

causado pelos deslocamentos no trânsito. 

Como as empreendedoras deste negócio, o Beauty Express, são 

especialistas em gestão de negócios e conhecem o mercado de estética, estão 

capacitadas para conduzir o gerenciamento deste projeto, bem como transformar 

essa ideia em negócio lucrativo e perene. 
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1. CONCEITO DO NEGÓCIO 

  

 O projeto Beauty Express traz uma proposta clara de diferenciação: fugir “à 

vala comum” e oferecer conveniência, com qualidade e agilidade, onde a cliente 

precisar e na hora que ela mais precisar. A aposta do projeto é que ele proporcione 

uma mudança de comportamento dos consumidores na busca por comodidade, 

substituindo a escolha dos salões tradicionais pelo serviço móvel. Acredita-se sim 

numa revolução para o mercado, onde a Beauty Express será pioneira. Vale reforçar 

que não existe hoje na cidade algum serviço parecido e com esta proposta de 

entrega. 

De acordo com Kotler e Keller (2009, p. 45): 

 
Um negócio precisa ser visto como um processo de satisfação do cliente, e 
não como um processo de produção de mercadorias. Os produtos são 
transitórios, mas as necessidades básicas e os grupos de clientes são 
eternos. O transporte é uma necessidade: o cavalo e a carruagem, o 
automóvel, o trem, o avião e o caminhão são produtos que atendem a essa 
necessidade. 

 
A proposta é justamente atender à necessidade dos cuidados estéticos das 

mulheres da grande Curitiba, agregando a esse serviço cada vez mais prioritário, a 

comodidade de estar próximo onde elas se encontram, que se traduz também em 

economia de tempo, redução do estresse e no custo de deslocamento para ir ao 

salão. 

Os serviços de estética móvel, negócio ainda inédito em Curitiba, aproveita a 

necessidade atualmente não atendidas pelos salões tradicionais e leva até as 

clientes a oportunidade de se perceberem mais bonitas ao receberem o tratamento 

desejado próximo ao seu local de trabalho, casa ou de lazer. Fazer unhas, escova 

nos cabelos ou mesmo maquiagem para um evento iminente com a comodidade de 

não precisar perder tempo ao enfrentar o trânsito, deslocar-se, encontrar um ponto 

de estacionamento, estacionar, torna-se uma proposta bastante interessante para 

qualquer indivíduo, principalmente se ele pertencer à população economicamente 

ativa das grandes cidades. Boa parte destas pessoas não têm tempo disponível para 

se dedicar livremente e com tranquilidade às atividades pessoais. Homens e 

mulheres buscam alternativas e se reinventam para atender a todos estes eventos, 
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fazendo com que a conveniência e praticidade se destaquem cada vez mais como 

necessidades reais para todos. As pessoas estão dispostas a gastar dinheiro nesta 

economia de tempo, já que todo investimento nesta proposta se configura como uma 

provável relação custo/benefício excelente. 

 
1.1  Definição do empreendimento 
 

Nome : Beauty Express – Estética Móvel 

Sociedade Limitada 

Endereço - sede: Av. Comendador Franco, 2100, Curitiba, PR 

Público alvo: Mulheres 

Abrangência: Curitiba e região Metropolitana  

 

 Visão 
 

“Facilitar o acesso dos clientes aos serviços de estética, onde quer que ele 

esteja sendo referência de qualidade profissional.” 

 

Missão 
 

“Levar satisfação e alegria aos clientes através da prestação de serviços de 

estética móvel, ser lembrada como empresa referência de qualidade e eficiência, 

satisfazendo colaboradores, parceiros de negócio e acionistas.” 
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2. ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

O brasileiro, principalmente a mulher brasileira, é conhecida mundialmente 

por sua beleza e sensualidade. Os esforços para atingir e manter esses altos 

padrões estéticos fazem com que as mulheres brasileiras empreguem parte 

considerável de seus recursos em salões de beleza, centros de estética e com 

cosméticos.  

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a indústria da beleza cresceu em média 

10,4% nos últimos 15 anos. A projeção para 2015 é de um faturamento de R$ 50 

bilhões para esta indústria. 

Segundo pesquisa da FGV / SP, os gastos com produtos de beleza no Brasil 

chegaram a 43 bilhões de Reais em 2011 e os valores despendidos em salões de 

beleza aumentaram 7,5% neste mesmo ano, fazendo do país o 3º Mercado mundial 

desse segmento.  

 A cidade de Curitiba hoje possui uma população estimada de 1.797.408 

pessoas (IBGE – 01.07.2011), ocupando o 7º lugar no ranking dos municípios 

brasileiros, número dividido em 52% de público feminino e 48% masculino.  

A capital paranaense tem 916.792 mulheres e 49% deste universo é 

composto por pessoas na faixa etária entre 20 e 49 anos, intervalo no qual se 

encontram a maior parte das mulheres que trabalham fora de casa (de acordo com o 

Relatório Especial sobre a Mulher no Mercado de Trabalho de Curitiba-PR, do 

Dieese – 2010 – cerca de 84% das mulheres com emprego formal na capital 

paranaense têm entre 18 e 49 anos de idade). É importante também ressaltar que 

praticamente metade da população curitibana (aproximadamente 47%) está 

compreendida por pessoas das classes B e C, segundo o Censo 2011 IBGE. Neste 

contexto, a proposta do Beauty Express será atender, inicialmente, uma pequena 

parcela deste universo citado, vindo a se tornar referência de qualidade, praticidade 

e conveniência. A partir da consolidação do trabalho na cidade e região 

metropolitana, pode-se pensar em futuros investimentos para expandir o negócio. 
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2.1 Púbico alvo 
 

Pretende-se inicialmente trabalhar com uma unidade móvel, focando em 

grandes empresas de Curitiba e Região Metropolitana (Votorantim, O Boticário, Kraft 

Foods), bem como em eventos aos sábados. 

Pensando no segmento de atuação e na lacuna encontrada como 

oportunidade (oferecer conveniência, qualidade e agilidade para as pessoas que não 

têm tempo), a Beauty Express define seu target para as mulheres das classes B e C, 

que trabalham fora de casa ou que têm alguma atividade fora do lar, portanto, a 

escolha do público-alvo se mostra estratégica e oportuna, uma vez que o universo 

encontrado é amplo e que não há um potencial concorrente direto em atividade. O 

mercado apresenta-se, consequentemente, aberto e bastante atrativo. De acordo 

com Kotler e Keller (2009, p. 237): 

 
Os mercados não são homogêneos. Uma empresa não pode atender a todos 
os clientes em mercados amplos ou diversificados. Os consumidores diferem 
entre si em muitos aspectos e, em geral, podem ser agrupados segundo uma 
ou mais características. A empresa precisa identificar estes segmentos de 
mercado a que poderá atender com eficácia. Essas decisões requerem um 
profundo entendimento do comportamento do consumidor e uma cuidadosa 
análise estratégica.  
 

 

2.2 Pesquisa de mercado 
 

Após análise do cenário atual, decidiu-se ir até os potenciais clientes e 

realizar uma pesquisa de mercado, utilizando a ferramenta do website 

surveymonkey.com (modelo no anexo 01), para entender se o conceito de negócio 

proposto vai ao encontro com a expectativa do cliente. Escolheu-se uma das 

empresas onde ficaria o empreendimento e aplicou-se a pesquisa, além de outros 

públicos-alvo que se entende serem potenciais. 

A pesquisa foi dirigida às pessoas das classes B e C, que trabalham fora de 

casa. Do universo dos entrevistados, 76,20% foram mulheres, conforme 

demonstrado no gráfico 01, e 19% homens e todos tinham entre 15 e 30 anos de 

idade, conforme demonstrado no gráfico 02. 65% dos entrevistados residiam na 

cidade de Curitiba, conforme demonstrado no gráfico 03. Outra questão dirigida foi 
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com relação ao local de trabalho do público entrevistado, onde se identificou que 

85,70%, residem em Curitiba, conforme demonstrado no gráfico 04. 

 

Gráfico 01 – Público entrevistado 

 
  Fonte: Os autores 

 

Gráfico 02 – Idade do público entrevistado 

 
Fonte: Os autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,20%	  

19,00%	  

4,80%	  

Público	  entrevistado:	  

Feminino	  

Masculino	  

Outro	  

100,00%	  

Idade	  do	  público	  entrevistado:	  

15	  a	  30	  anos	  

31	  a	  45	  anos	  

46	  a	  60	  anos	  
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Gráfico 03 – Local de moradia do público entrevistado 

 
Fonte: Os autores   

 

Gráfico 04 – Local de trabalho do público entrevistado 

 
Fonte: Os autores 

 

Em seguida partiu-se para as questões direcionadas às necessidades dos 

clientes com relação ao serviço que será prestado, iniciando por uma pergunta 

direta, porém decisiva: 
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Gráfico 05 – Você considera importante o cuidado com a beleza 

 
Fonte: Os autores 

 

 Com o resultado desta última pergunta, coloca-se nitidamente que este é um 

mercado importante para o consumidor: 66,7% dos entrevistados responderam que 

consideram muito importante o cuidado com a beleza, conforme demonstrado no 

gráfico 05. Se vê isso todos os dias devido aos novos hábitos que a população está 

adquirindo com o tempo. Um exemplo é o cuidado do homem com a beleza, nos 

tempos passados não havia esta preocupação, porém nos dias de hoje, está se 

tornando cultura. 

Depois, continuou-se direcionando a pesquisa para o nicho do negócio. A 

partir deste ponto pôde-se concluir que os potenciais clientes sentem a necessidade 

da utilização de serviços de beleza e estética em horário de almoço. 85,7% dos 

entrevistados responderam que acham importante poder suprir estas necessidades 

otimizando seu tempo, conforme demonstrado no gráfico 06.  
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Gráfico 06 – Opinião do público em relação à utilização de serviços de beleza 

em horário de almoço e contra turnos 

 
Fonte: Os autores 

 

Avaliou-se também a necessidade de não locomoção, ou seja, além de utilizar 

o contra turno ou horário de almoço, o empreendimento estaria disponível no pátio 

das empresas. Isto tornaria o atendimento mais rápido para o cliente, sem a 

necessidade ainda de deslocamento a salões comuns. Quando perguntados sobre 

estes tópicos, verificou-se que a ideia seria bem aceita, pois, 71,4% dos 

entrevistados responderam que acham importante a disponibilidade do veículo no 

pátio da empresa, conforme demonstrado no gráfico 07. 

 

Gráfico 07 – Opinião do público em relação à utilização de serviços de beleza 

em seu local de trabalho 

 
Fonte: Os autores 
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trabalho:	  
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Por último, entrou-se numa questão que seria serviço extra para a Beauty 

Express: a disponibilidade do veículo para atendimento de eventos. Exemplo desta 

situação seria um casamento, onde geralmente há a necessidade de utilização de 

serviços de beleza por um grande número de clientes da mesma família. A ideia é 

aproveitar esta oportunidade para disponibilizar o veículo na residência ou no hotel 

de atendimento destes clientes. Entende-se como uma excelente facilidade dentre 

tantas outras preocupações existentes em um evento como este. Realmente a 

resposta dos clientes foi ao encontro a esta oportunidade de mercado que a Beauty 

Express identificou, pois 66,7% dos entrevistados responderam que contratariam 

este serviço, conforme demonstrado no gráfico 08. 

 

Gráfico 08 – Opinião do público em relação à contratação de serviço de 

beleza Express para eventos 

 
Fonte: Os autores 

 

2.3 Concorrência 
 

Kotler e Keller (2006) citam a estratégia de diferenciação como uma forma 

importante de combate à concorrência. Ele mostra que a empresa Walgreens, 

concorrente do Wal-Mart, apostou na conveniência para galgar o mercado. Isto 

incluiu: facilidade de movimentação de consumidores pelas lojas através da 

implementação de estandes de categorias chaves (lanches rápidos, serviços de 

revelação de fotos), sistema de encomenda por telefone, esquemas de drive-through 

66,70%	  

33,30%	  

Opinião	  do	  público	  em	  relação	  à	  
contratação	  de	  serviço	  de	  beleza	  express	  

para	  eventos:	  

Sim	   Não	  
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na maioria das lojas. Percebe-se que esta estratégia vem ao encontro da proposta 

de valor da Beauty Express que busca diretamente a conveniência para o cliente. 

De acordo com Kotler e Keller (2006): 
 

Concorrência monopolista: muitos concorrentes são capazes de diferenciar 
suas ofertas no todo ou em parte (restaurantes lojas de produtos de beleza). 
Os concorrentes enfocam os segmentos de mercado em que podem atender 
às necessidades dos clientes de modo superior e impor um preço premium.  

 

Estima-se que existam mais de 550 mil salões de beleza no país. Na grande 

Curitiba há cerca 15 mil salões, sendo cerca de 180 salões por bairro. O mercado 

apresenta marcas fortes como Lady&Lord, Salão Marly, Expert Beauty Center, 

Vimax, Jean Louis David, Princess Hair e cresce numa média 30% ao ano. Na 

sequência uma breve análise será feita dos principais concorrentes do negócio (os 

maiores empreendimentos de beleza e estética da cidade). Uma análise mais 

detalhada dos salões menores e de bairro não será feita, dada semelhança entre 

estes estabelecimentos – preços mais baixos e serviços mais básicos, como 

somente cortes masculino e feminino, penteados femininos, manicure e pedicure – e 

a pequena diferenciação entre os mesmos. 

 

2.3.1 Lady&Lord 

 

O Salão Lady Lord, que existe há mais de 40 anos, apresenta uma rede de 10 

lojas e é considerada uma das maiores redes de salões do Sul do Brasil. Fundada 

no centro de Curitiba na segunda metade dos anos 60, surgiu como um pequeno 

salão para atender apenas ao público masculino, no formato das antigas barbearias 

brasileiras. Na década de 80, percebendo-se o início da concentração de 

estabelecimentos comerciais em grandes centros, a marca, que já ampliara sua 

atuação para todo o público feminino, inaugura seu primeiro salão em um Shopping, 

o Shopping Mueller. A rede de salões continua seu crescimento acelerado nas 

décadas de 80 e 90 e, dadas as mudanças de comportamento e a forte demanda 

por salões não somente para cabelo, mas também para estética, os serviços são 

ampliados e o nome fantasia é alterado para “Lady&Lord Cabeleireiros e Estética”.  

A marca já criou sua rede de franquias e hoje estimula que investidores 

paranaenses e de outros estados apostem na ideia. Os negócios já ultrapassaram 
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os limites da região sul e hoje o salão está também presente na capital do Tocantins, 

Palmas. 

Os principais diferenciais da rede são a sua forte presença em Shoppings 

Centers (o que, de certa forma, torna-se uma comodidade para os clientes); uma 

série de serviços de cabelo e estética para mulheres e homens e a sua escola 

preparatória para seus profissionais, o que contribui para a manutenção da 

padronização e qualidade dos seus serviços em todos os seus pontos.  

 

2.3.2 Salão Marly  

 

 Fundado na década de 70 pela profissional Marly Minatti, o Salão Marly é 

hoje uma das maiores redes de salão de beleza de Curitiba e região metropolitana. 

A rede apresenta 34 lojas, entre próprias e franqueadas (o sistema de franchising se 

iniciou no ano de 2009, projeto no qual a marca oferece todo o suporte para o 

investidor a partir de um investimento inicial de cerca de R$ 300.000,00). 

 A marca ganhou muita força na cidade nestes últimos 30 anos, ancorada 

numa proposta de oferecer qualidade, a preços menores e sempre abaixo da 

concorrência. Sempre buscando manter um padrão de atendimento diferenciado, a 

rede se ampliou e chegou a 34 lojas, com uma grande loja de 6.800 m2 na região do 

Batel, um ponto nobre da cidade. Todos os salões inaugurados apresentam um 

mesmo padrão, o que busca garantir unidade e identidade para a marca. 

 Os principais diferenciais do Salão Marly são a forte presença da fundadora 

no dia a dia dos negócios, inclusive com sua atuação direta no treinamento para os 

novos salões e franqueados, o que traz mais credibilidade ao negócio; o 

posicionamento construído em cima de um bom value for money aos clientes (boa 

relação custo-benefício), que busca qualidade e preços mais competitivos; forte 

presença em diversos pontos, conseguindo atender a diversos públicos da cidade 

(vale observar, entretanto, que tratam-se de pontos fixos) e a simplicidade do 

modelo, o que favorece a expansão de franquias. 
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2.3.3 Princess Hair 

 

 Outra grande rede de salão de beleza em Curitiba é a Princess Hair. Fundada 

na década de 80, posiciona-se como um local diferenciado para serviços de beleza e 

estética. Possui oito lojas e, assim como o Lady&Lord, tem uma presença forte em 

Shoppings Centers. 

 Os principais diferencias da marca são os serviços diferenciados, a 

valorização do ambiente a fim de proporcionar uma experiência especial para os 

clientes e a seleção criteriosa dos profissionais que trabalham na rede (para entrar é 

feito um teste, no qual os profissionais do salão que já trabalham avaliam a técnica e 

prática dos candidatos). Por fim, uma inovação da marca é que em breve será 

lançada a loja virtual da Princess Hair, na qual o cliente poderá comprar produtos 

que utiliza no salão direto da sua casa. 

 

2.3.4 Expert Beauty Center 

 

 Rede com forte presença na cidade de Curitiba, o Expert Beauty Center 

apresenta pontos especiais, que primam por um requinte maior na arquitetura e 

decoração. Posiciona-se como um salão para as classes A e B. 

 Fundada já nesta última década, a marca hoje apresenta seis unidades em 

Curitiba, sendo duas em Shoppings. 

 

2.3.5 Jean Louis David 

 

 Marca internacional, com mais de 1.000 salões em funcionamento pela 

Europa, Estados Unidos, está presente no Brasil com uma loja em Curitiba. 

Apresenta um conceito bem diferente dos outros salões citados, e traz na sua 

proposta a inovação e diferenciação em cortes de cabelos. 
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 Jean Louis David, fundador da rede que é tida como a maior rede de salões 

do mundo, é visto como um profissional criativo e ousado, e seu nome é associado a 

modernidade e inovação. No seu histórico, sempre buscou antecipar e criar 

tendências, inovando em cortes e penteados. Esse é o grande diferencial do Salão, 

que busca refletir estas características do seu mentor em todos os novos pontos que 

são abertos. Seu portfolio de serviços se volta para cortes e penteados para 

mulheres e homens, e já apresenta no seu “cardápio” alguns cortes criados por 

Jean, com nomes próprios. 

 Existe também uma rede de franquias por trás da marca. Novos 

empreendedores são chamados a fazer parte, bem como profissionais que já 

possuem salão e que queiram se juntar ao conceito da marca. 

 

2.3.6 Vimax 

 

 Presente em Curitiba e São Paulo, a Vimax alia sofisticação, renome de seus 

fundadores, requinte de seus ambientes e mix de salão/bistrô/bureau para definir 

seu conceito. 

 Procura fugir completamente aos salões tradicionais, e com uma loja na 

cidade de Curitiba oferece serviços de cortes diferenciados, maquiagem e estética. 

Nesta loja de Curitiba (o salão está também presente em São Paulo) apresenta um 

bistrô com cardápio especial, bem como um espaço de arte e joias. 

 

2.3.7 Beauty Express e a Concorrência 

 

 Como apresentado acima, percebe-se que a cidade de Curitiba possui uma 

diversidade em serviços em beleza e estética. Há redes maiores e mais populares, 

como também marcas menores e com diferenciais de requinte e sofisticação, 

voltadas para as classes mais favorecidas economicamente. Vale observar também 

que os diferenciais preço, qualidade e presença em vários pontos da cidade são 

explorados pelas redes concorrentes. 

 Entretanto, apesar de cada rede buscar um diferencial para competir neste 

mercado, nenhuma das marcas consegue aliar a qualidade e conveniência que o 
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negócio Beauty Express pretende oferecer. Todos os concorrentes descritos 

funcionam com pontos fixos, lojas nas quais os clientes precisam ir até elas para 

serem atendidos. Observando esta oportunidade, o business desenvolvido neste 

projeto proporcionará esta praticidade aos seus clientes, sem perder foco da 

qualidade de serviços e preços justos. O serviço oferecido será móvel, e o cliente 

poderá ser atendido onde ele estiver. Em suma, Beauty Express aproveita a 

necessidade atualmente não atendida pelos salões tradicionais e leva até as clientes 

a oportunidade de se perceberem mais bonitas ao receberem o tratamento desejado 

próximo ao seu local de trabalho, casa ou de lazer. 

 

2.4 Mix de Marketing 
 
2.4.1 Serviço 
 

Entende-se que nos dias de hoje existe uma busca que vai além das 

necessidades básicas do ser humano, busca-se agora o bem-estar, e é exatamente 

este o nicho do negócio, levar o bem-estar através de serviços de estética até os 

clientes. 

 
De acordo com Johnston e Clark (2011, p. 30) 

 
Definimos “serviço” como a combinação dos resultados e experiências 
proporcionadas ao cliente e recebidos por ele. Assim, os clientes julgam a 
qualidade do serviço tanto pela experiência quanto pelo resultado. Os alunos 
ou os executivos que participam de um programa de administração de 
empresas estão comprando experiências – o tempo em sala de aula -, bem 
como resultados, que incluirão maior eficácia no trabalho, melhores 
perspectivas no mercado de trabalho e qualificação. O papel dos gerentes de 
operações de serviço é administrar ambos os aspectos, embora o sucesso a 
longo prazo e a vantagem competitiva para as empresas possam vir de um 
ou de outro, ou de ambos, dependendo da natureza do serviço e da 
concorrência. 

 

De acordo com Allérés (2006, p. 28). 

 
Se uma parte das nossas necessidades elementares, ou “absolutas”, se 
traduz por um consumo repetitivo, que corresponde a necessidades vitais e a 
faixas de sobrevivência, a outra parte das nossas necessidades é 
representada pelas nossas despesas que provêm de um rendimento 
discricionário, ou supernumerary income, atualmente indicador de bem-estar.  
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Os seguintes serviços foram definidos para o portfólio da Beauty Express: 

manicure e pedicure, podologia, cortes femininos e masculinos, escova, penteados, 

hidratação para os cabelos, tintura, mechas, limpeza de pele, escova de chocolate, 

design de sobrancelhas. 

 Os serviços escolhidos apresentam uma forte demanda durante todo o ano 

por parte das mulheres. A sazonalidade, presente em outros serviços de estética, 

aparece em menor intensidade para estes itens, o que diminui o risco do negócio. 

 São serviços que serão oferecidos sobre a ótica do seguinte tripé: 

comodidade, agilidade e qualidade. Estes, na verdade, são os grandes diferenciais 

do negócio, e que possibilitam aos empreendedores oferecer uma proposta de valor 

relevante às clientes.  

 Abaixo, uma breve descrição dos serviços a serem oferecidos: 

 Manicure e pedicure: serviço especializado de retirada de cutículas das 

unhas com a utilização de alicates manuais, corte das unhas e finalização com 

esmaltes de cores variadas acompanhando as tendências de moda do mercado.  

 O serviço de manicures é desempenhado em um espaço específico para este 

fim. Esta condição facilita a prestação dos serviços, pois oferece espaço, iluminação 

adequada e material acessível para as nossas profissionais, levando em 

consideração a questão ergonômica. 

 Podologia: serviço especializado no tratamento de onicocriptose (unhas 

encravadas). 

 Corte feminino: cortes básicos ou diferenciados como repicado, camadas 

etc. Visando sempre as tendências da estação e se especializando na análise do 

perfil da cliente para indicação do corte que mais combina com seu estilo. 

 Corte masculino: corte casual com um custo mais acessível, visando à 

praticidade a utilização de todo o recurso/estrutura já disponível no local. 

 Escova e penteados: Modelar o cabelo da cliente atingindo um efeito liso, ou 

até mesmo com as pontas cacheadas deixando a mesma preparada para qualquer 

evento que venha a surgir sendo casual ou especial, logo após o expediente e 

otimizando o seu tempo. 

 Hidratação para os cabelos: processo para recuperação dos fios 

danificados repondo a umidade natural, nutrientes e queratina perdida. A hidratação 

constante é uma grande aliada para manter os cabelos saudáveis, com brilho, 

sedosos e macios. 
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 Tintura: processo de alteração da coloração natural do cabelo para uma nova 

cor uniforme. Boa geração de valor neste serviço se deve ao retoque de raiz onde a 

cliente necessita efetuar ao menos uma vez ao mês. 

 Mechas: processo de alteração da coloração natural do cabelo com a 

utilização de touca ou papel alumínio. Aplicação da tintura não é em todo o cabelo 

de forma uniforme, para gerar um efeito diferenciado. 

 Limpeza de pele: O procedimento da limpeza de pele consiste em submeter 

à pele já limpa e mais fina ao calor do vapor por alguns minutos para que os cravos 

possam ser amolecidos e assim propiciar a extração dos mesmos de uma maneira 

mais fácil e menos traumática. Após a extração é aplicada uma loção antisséptica e 

ozônio (substância altamente cicatrizante e bactericida). A seguir, uma leve 

massagem com substâncias calmantes é feita e por fim a aplicação de máscara com 

ação descongestionante e anti-inflamatória. O filtro solar não pode ser esquecido 

durante o dia. O resultado imediato deste procedimento é uma pele com cor mais 

clara e homogênea e ainda uma textura mais fina e macia. A limpeza de pele é o 

primeiro passo para a manutenção e restabelecimento da beleza, luminosidade e 

maciez da cútis. Deve ser feita uma vez por mês (salvo algumas exceções onde este 

tempo pode ser menor), pois este é o período que os cravos levam para se refazer. 

Obedecendo-se este intervalo, a face permanecerá sempre limpa e viçosa com 

aspecto de pele mais jovem. 

 Escova de chocolate: definir cachos e alisar as madeixas. A técnica faz uma 

drenagem capilar à base de chocolate, hidrata e tira o volume. O procedimento é 

semelhante ao da escova progressiva, com a diferença que não tem formol na 

fórmula. 

 Design de sobrancelhas: refere-se à limpeza da sobrancelha utilizando-se 

de pinça ou fio egípcio, e é efetuado o design que melhor se adeque ao perfil da 

cliente. A finalidade de um Designer é embelezar, transformar e corrigir o que está 

imperfeito, assim deixando uma face bonita e harmoniosa. A sobrancelha é 

considerada a moldura de um rosto. 
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2.4.2 Promoção 
 
 Pela natureza do empreendimento, um ponto de partida define a principal 

diretriz para a estratégica de promoção do negócio: não haverá investimento em 

divulgação e propaganda nos meios de comunicação de massa. Por sua vez, os 

principais esforços de promoção estarão concentrados na comunicação direta com o 

cliente, com foco inicial para as mulheres funcionárias de grandes empresas da 

cidade e região. Vale ressaltar que a operação objetiva primeiramente, atender o 

público destas empresas. Neste sentido, as primeiras ações de comunicação serão: 

• Stands de apresentação: montagem de um simples stand nas empresas para 

apresentar a proposta do negócio. Serão negociados espaços dentro das 

empresas para que representantes da Beauty Express possam apresentar a 

proposta de valor a potenciais clientes e onde já serão agendados dias 

específicos para que o serviço seja disponibilizado a estes estabelecimentos 

no primeiro mês de operação.  

• Banners e folders: serão produzidos banners para compor os stands e folders 

serão também produzidos para entregar às potenciais clientes nestes 

encontros.  

• Relações Públicas: um release para lançamento será produzido e enviado 

aos principais veículos de comunicação da cidade: 4 principais telejornais, 

Revista RPC, jornal Gazeta do Povo. A ideia é que a empresa ganhe um 

espaço em algum destes jornais/programas (já que se trata de algo diferente 

e inédito na cidade) e seja possível alcançar um resultado positivo com esta 

mídia espontânea. Esta ação será realizada por um integrante da equipe de 

gestão, não acarretando em custos extras ao projeto. Vale reforçar, como 

defendido por Ferrel e Hartline (2009), que quando os métodos de relações 

públicas geram alguma publicidade, na maioria das vezes o público percebe a 

mensagem e a ela atribuem maior credibilidade, pois foge à caracterização 

tradicional da propaganda, que por natureza se esforça pela venda explícita. 

Vale reforçar, ainda, que a ação de relações públicas aqui colocada é 

extremamente positiva e gera retorno pra organização, uma vez que não há 

investimento para sua realização. 
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Como já mencionado, a Beauty Express atenderá inicialmente um público 

específico, não dispondo de uma grande capacidade inicial de atendimento. 

Portanto, grandes investimentos para reforços constantes da marca não serão 

necessários. Entretanto, o projeto prevê algumas importantes ações para manter a 

marca viva na cabeça dos grupos que utilizam o serviço: 

• Divulgação através do ônibus: o veículo móvel, grande diferencial do 

empreendimento, carregará a marca da empresa por diversos pontos da 

cidade; 

• Site na Internet: um site simples será mantido e constantemente atualizado 

com os principais serviços e pontos de atendimento do empreendimento. 

Essa ação mostra que o empreendimento está atualizado e que se preocupa 

com sua imagem. Importante ressaltar que o objetivo da página é informar 

sobre os serviços e sobre a proposta de valor, bem como deixar um espaço 

para que clientes registrem elogios, críticas e sugestões, transformando em 

um veículo de relacionamento com o cliente, mantendo e fortalecendo os 

vínculos com a organização;  

• Relações Públicas - com o intuito de divulgar a marca, trocar informações e 

buscar novos benchmarks, a Beauty Express pretende participar de alguns 

eventos nacionais do setor: 

- Feira Hair Brasil - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética 

de caráter anual que ocorre geralmente no mês de Março no 

Transamérica Expo Center - São Paulo - (SP); e Fashion Hair - Feira 

de Produtos para Beleza de caráter anual que ocorre geralmente no 

mês de Abril no Clube Caça e Tiro de Lages - Lages - (SC).	  

 
2.4.3 Preço 
 

O preço é um item extremamente importante para o sucesso deste negócio, 

principalmente por se tratar de um prestador de serviços. A sensibilidade à diferença 

entre os preços médios dos salões tradicionais e aos preços do serviço móvel é fator 

que exigirá acompanhamento contínuo. Afinal, determinar o valor do benefício, 

comodidade, praticidade e conforto é tarefa contínua do negócio.  

De acordo com Ferrel e Hartline (2009): 
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Quando se trata comprar serviços, os clientes encontram dificuldade em 
determinar a qualidade antes da compra. Consequentemente, a precificação 
de serviços é essencial, pois pode ser a única pista sobre a qualidade 
disponível antes do ato da compra. Se o fornecedor de serviços estabelece 
preços muito baixos, os clientes terão percepções e expectativas incorretas 
em relação à qualidade. Se os preços forem muito altos, os consumidores 
podem não dar qualquer chance à empresa. (Ferrel e Hartline, 2009, p. 253) 

 

Como a proposta do negócio terá um diferencial e ofertará comodidade, bem 

como partindo dos pressupostos apresentados por Ferrel e Hartline (2009), os 

preços de alguns dos serviços da Beauty Express serão levemente mais elevados 

que o preço médio dos serviços comparáveis oferecidos pelas principais redes de 

salões concorrentes. Abaixo, na tabela 01, se pode observar os preços que serão 

praticados pela Beauty Express e os preços hoje praticados para os mesmo serviços 

em 2 dos principais concorrentes: 

 
Tabela 01 - Preços 

Preços	  

Princess	  Hair	   Lady&Lord	   BEAUTY	  EXPRESS	  
Manicure	   R$15,00	  	   R$18,00	  	   R$15,00	  	  
Pedicure	   R$18,00	  	   R$21,00	  	   R$18,00	  	  
Podóloga	   -‐	   R$63,00	  	   R$60,00	  	  

Corte	  Feminino	   R$35,00	  	   R$80,00	  	   R$50,00	  	  
Corte	  Masculino	   R$25,00	  	   R$45	  	   R$30,00	  	  

Escova	   R$40	  -‐	  R$70	   R$45	  -‐	  R$90	   R$40,00	  	  
Penteado	   R$70	  -‐	  R$	  100	   R$80	  -‐	  R$	  160	   A	  partir	  de	  R$70,00	  
Hidratação	   R$60	  	   R$70	  	   A	  partir	  de	  R$55,00	  
Tintura	   R$51	  	   R$50	  	   A	  partir	  de	  R$60,00	  
Mechas	   R$140	  -‐	  R$200	   R$140	  -‐	  R$200	   A	  partir	  de	  R$85,00	  

Limpeza	  de	  Pele	   -‐	   a	  partir	  de	  R$90	   A	  partir	  de	  R$70,00	  
Escova	  Chocolate	   R$150	  -‐	  R$200	   R$180	  -‐	  R$250	   A	  partir	  de	  R$120,00	  

Design	  Sobrancelhas	   R$30	  	   R$29	  	   R$30,00	  	  
Design	  Sobrancelhas	  +	  

Henna	   R$70	  	   R$61	  	   R$50,00	  	  
Fonte: Os autores 
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2.4.4 Praça  
 

A prestação de serviços da Beauty Express traz o diferencial ao negócio e se 

confunde com o próprio conceito do projeto: um veículo adaptado para um ambiente 

de salão que pode estar onde a cliente precisar. 

O veículo funcionará como principal elemento para a entrega da proposta de 

valor e também como vetor de divulgação do negócio, já que a marca estará 

estampada no veículo que circulará por diversos pontos da cidade. 

A ideia inicial é que o empreendimento comece com apenas 1 veículo. E é 

com este ponto que todo o estudo de viabilidade foi feito. Entretanto, nada impede 

que haja investimento ao longo dos primeiros meses ou anos de operação e o 

negócio seja expandido. 

 
3. Gestão de Pessoas 

   

  Para o negócio Beauty Express ter êxito, faz-se necessário uma imagem bem 

apresentável e serviços de boa qualidade, portanto, primar pelo recrutamento 

esmerado, objetivando potencializar a qualidade da equipe de profissionais e dos 

serviços prestados, é item mandatório para o sucesso da empresa.  

  Selecionar os melhores colaboradores, ajudar a estimulá-los e a administrá-

los, estão entre as atribuições mais delicadas impostas aos gestores modernos. 

A busca de pessoas que era no passado recente um oásis de abundância e 

diversidade, hoje encontra uma realidade bem diferente, com um ambiente exigente, 

profissional e sofisticado, portanto, tem-se a meta de colocar os colaboradores como 

parceiros do negócio, ajudando assim a produzir um ambiente de estímulo em toda 

a equipe.  

  Observando as diversas exigências a que um profissional é submetido em 

seu ambiente de trabalho, fica mais difícil de colocar em prática uma técnica 

motivacional específica.  

  Então, acredita-se que a melhor maneira é atuar na fase da contratação, 

tentando identificar aquele indivíduo que melhor se encaixe no perfil do trabalho a 

ser realizado.  
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  Interessante citar Robbins (2005, p.19) que afirma o seguinte: 
 

 
 ... o novo desafio das organizações: ajudar seus funcionários a encontrar 
esse equilíbrio perdido, mantê-los motivados e participantes, descobrir, 
reconhecer e colocar suas potencialidades em ação. A concessão de maior 
autonomia é uma dessas tendências....  
... e isso está modificando positivamente os estilos de liderança, relações de 
poder, planejamento do trabalho e, sobretudo, a forma de estruturação das 
organizações modernas.  

 
 
 O planejamento da gestão de pessoas para a empresa terá uma estrutura 

que é definida muito bem por Wright et al (2001, p.706) figura 01: 

 
Figura 01 - Modelo Básico em Estratégia de Recursos Humanos de Wright et al. 

 
Fonte: Wright et al (2001), p. 706  
 
 
3.1 Seleção e Recrutamento 
   
  Para ter uma empresa reconhecida pela excelência nos seus serviços, deve-

se aliar a estratégia que Michaels (2002, p.18) ensina: 
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Não são os processos de RH, em si, que distinguem as empresas de um 
ótimo desempenho ou de uma de médio desempenho, mas as convicções de 
seus líderes sobre a importância do talento e das ações que tomam para 
fortalecer seu pool de talentos. 

 

  Assim, o envolvimento das duas sócias e da gerente da unidade será 

fundamental para a concretização do desempenho que se espera da empresa. 

  Para que a seleção das pessoas possa resultar na escolha dos melhores 

talentos, algumas técnicas são necessárias:  

  
  a) Entrevista com análise de curriculum de cursos realizados e experiência 

pregressa: na entrevista há necessidade de explorar bem a técnica, questionando 

desde valores em que acreditam, até solicitando exemplos específicos de situações 

vividas e que merecem consideração. 

 Vale a pena citar alguns cuidados a fim de realizar uma boa entrevista, 

conforme cita Almeida (2009, p.113) onde diz: 

 
a) Explore o histórico do candidato. Dê maior ênfase aos fatos recentes, mas 
não deixe de investigar os fatos passados; 
b) Identifique padrões de comportamentos - formas habituais de as pessoas 
se comportarem que se repetem em situações diferentes; 
c) Faça perguntas para procurar provas contrárias - sempre que estiver tendo 
uma forte impressão do candidato, uma imagem muito positiva ou negativa, 
procure por provas que possam mostrar o contrário; 
d) Saiba ouvir - procure esperar que o candidato complete sua resposta. Não 
fale demasiadamente; 
e) Respeite o silêncio do candidato - o silêncio indica que o candidato está 
pensando e é muito útil para que ele procure as palavras adequadas; 
f) Controle a direção da entrevista - sempre que o candidato fugir do tema 
central da pergunta retome a direção; 
g) Faça uma leitura não verbal do candidato - o corpo fala. Procure verificar a 
consistência entre o verbal e o não verbal; 
h) Explore colocações feitas pelo candidato no final da entrevista - muitas 
vezes, o candidato deixa para dar informações importantes no final, contando 
que não serão exploradas. “Aprofunde-se nessas colocações mesmo que 
seu tempo esteja esgotado.” 

 

  Deve-se também perguntar sobre as experiências vividas em trabalhos 

anteriores e cursos realizados, levantando um amplo questionamento sobre os 

interesses em realizar outros cursos de aperfeiçoamento, bem como analisar a 

forma como cada um respondeu perante situações de crises e oportunidades nos 

seus trabalhos anteriores. 

   Todas as informações e indicações fornecidas serão posteriormente 

confirmadas. 
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b) Provas de conhecimento ou capacidades serão solicitadas para que os 

candidatos realizem alguns serviços práticos, tais como tratamentos nos cabelos, 

mãos e pés, assim como, cortes de cabelo em voluntários ou modelos, a fim de 

verificar as técnicas e as habilidades que cada um possui. 

 
3.2 Avaliação de desempenho e fixação de objetivos 
 

  Busca-se um clima saudável no ambiente de trabalho, com toda a equipe 

desempenhando as atividades diárias de forma colaborativa. Para que isso se 

concretize, será utilizado um cabedal de regras detalhadas, claras, tangíveis e 

principalmente, acordadas com todos, garantindo assim a participação ativa na 

criação de valores para o grupo que venha ao encontro dos anseios de cada um.  

  Esta forma de praticar os valores individuais, aliados ao interesse da equipe, 

observará a política que alguns autores chamam de administração por objetivos.    

  Como ensina Robbins, Stephen (2005, p.160): 

 
 A Administração por Objetivos enfatiza a fixação participativa de metas 
tangíveis, verificáveis e mensuráveis. O principal apelo da administração por 
objetivos está, indiscutivelmente, em sua ênfase de converter os objetivos 
gerais da organização em metas específicas para cada unidade 
organizacional e para cada indivíduo dentro da empresa. 

 

  Para que um sistema como o da administração por objetivos funcione 

efetivamente na empresa, é necessário configurar alguns elementos fundamentais, 

tais como: 

  a) Objetivos devem ser específicos, detalhados e descritos para futura 

verificação; 

  b) A decisão sobre quais serão os objetivos e a melhor forma de avaliá-los 

7deverá ser tomada de modo comum, em que todos os afetados e interessados 

estejam participando; 

  c) Deverá ser fixado um tempo pré-determinado para aferir se foi ou não 

atingido tais objetivos; 

  d) Por fim, será feito uma avaliação profunda de desempenho pessoal, 

servindo de feedback para que cada um possa ter ciência onde pode melhorar e o 

que realizou de bom. 
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   Como as mais variadas regras sobre o comportamento humano não são 

cientificamente efetivas, deve-se tomar alguns cuidados, já que existem casos 

documentados, em que o método de administração acima visto, quando aplicado ao 

caso concreto, não obteve um bom resultado. Os problemas encontrados são 

colocados com muita propriedade por Robbins (2005, p.161): 

 
Na verdade, as falhas ocorriam devido a fatores como expectativas não 
realistas quanto aos resultados, ausência de comprometimento por parte da 
chefia e incapacidade ou falta de vontade dos executivos em oferecer 
recompensas para o alcance das metas. 

 

Trabalhando de forma consistente na seleção e recrutamento de pessoal, 

pretende-se não cometer os erros acima mencionados. 

Em síntese, pode-se dizer que a política adotada para a gestão de pessoas, 

baseia-se na remuneração justa e adequada, considerando sempre a meritocracia e 

o esforço do indivíduo. 

 A aplicação de uma avaliação funcional eficiente e sistemática servirá 

também para assegurar equanimidade, e para uma futura premiação pelos bons 

resultados alcançados. 

Também serão processos chave da gestão, entrevistas periódicas de 

acompanhamento de desempenho e entrevistas de desligamento. 

Em anexo encontra-se um excelente questionário para avaliação de 

satisfação que poderá ser usado pela empresa (Anexo II). 

O colaborador não deve apenas contribuir com seu trabalho, mas também 

com o crescimento da empresa, tendo abertura para expor críticas e sugestões para 

melhorar a atividade. 

 

3.3 Cargos e salários 
 

Para uma unidade móvel do Salão de Beleza, será necessária uma equipe de 

cinco manicures e quatro cabeleireiras, sendo que uma delas atuará como gerente 

da unidade, e um recepcionista que também atuará como motorista. 

Todos os colaboradores do salão são regidos pela convenção coletiva do 

SINDICON (anexo III) que trata sobre os Empregados em Institutos de Beleza, 

Salões de Cabeleireiros, Centros de Estética e Similares de Curitiba, com exceção 
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do motorista / recepcionista, que deve observar a convenção coletiva da FETROPAR 

(anexo 4) Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Paraná. 

(Convenções Coletivas em anexo) 

 

Atribuição das sócias: 

Tatiane Okada: 

• Finanças (pagamentos); 

• Recursos Humanos (contratação, gestão de pessoas em geral). 

 

Jéssica Gomes: 

• Comercial (desenvolvimento de novos clientes, fornecedores e 

manutenção dos existentes). 

As proprietárias reúnem várias características pessoais importantes para gerir 

um negócio, dentre elas, e talvez a principal, é a chamada mentalidade global, 

melhor explicado por Vergara (2012, p.37), onde cita o ciclo de aprendizado de 

competência global de Rhinesmith. De acordo com este ciclo, as competências 

requeridas para um gestor atuar de forma eficiente nas empresas, diante de altas 

competições, pressões e constantes mudanças, são elencadas da seguinte forma: 

 
Conhecimento - precisa ser amplo e profundo, cobrindo aspectos técnicos e 
do negócio e contribuindo para gerir adequadamente o processo competitivo. 
Conceituação - diz respeito ao pensamento abstrato, à capacidade 
conceitual necessária para lidar com a complexidade das organizações 
atuais. Para tanto, gestores devem ser, simultaneamente, especializados e 
holísticos em sua maneira de pensar, o que implica conciliar análise e 
síntese. Flexibilidade - refere-se à adaptabilidade necessária para lidar com 
as mudanças rápidas do ambiente, o que permitirá ser capaz de lidar com 
processos, em vez de regras e procedimentos. Sensibilidade - é necessária 
para lidar com as diferenças individuais presentes nas equipes. Para isso, é 
importante não só estar integrado e emocionalmente estável, como também 
aberto para outros pontos de vista e predisposto a questionar suposições, 
valores e convicções. Julgamento - está associado à qualidade de lidar com 
a incerteza, cada vez mais presente nas decisões gerenciais. Reflexão - 
oferece a perspectiva necessária para lidar com as exigências de um 
aprendizado contínuo. 

 
 

Ambas as sócias terão a missão de colaborar para o levante financeiro da 

empresa, não fazendo retiradas no primeiro ano de atuação da empresa, a fim 

também de aumentar a capacidade de giro do negócio.  Após o primeiro ano terão 

pró-labore a ser definido numa porcentagem sobre o faturamento. 
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  David Lewin, um professor da escola de negócios da Universidade da 

Califórnia, Los Angeles, verificou que o salário fixo está sendo cada vez mais 

substituído pela compensação variável, desde o funcionário do chão de fábrica, até 

mesmo para o alto escalão dos executivos. Verificou ainda que, em 1970 apenas 5% 

dos funcionários que não trabalhavam em vendas ganhavam remuneração variável 

e que hoje (em 2003, quando o artigo foi escrito) está em torno de 70% conforme 

relatório do jornal americano Paycheck Plus, U.S. News & World Report.1 

  A política de salários adotada terá a implantação de um plano de participação 

no faturamento dos serviços executados, através de comissão com registro no 

contrato de trabalho. 

   A remuneração variável será fixada em 30% sobre os valores dos serviços 

prestados para cada colaborador, conforme apresentado na tabela 02, com exceção 

da cabeleireira responsável também pela gerência da unidade móvel, que terá ainda 

uma participação de 5% sobre o faturamento total da unidade. O motorista que 

também servirá como recepcionista não terá comissão. 

   Busca-se assim, promover um ambiente de cooperação e ao mesmo tempo 

de recompensa para os esforços de cada colaborador. 

  Pagamentos sob comissão são tratados por Robbins (2005, p.173): 
 O que diferencia esta forma de remuneração daquelas mais tradicionais é 
que, em vez de pagar o funcionário apenas por seu tempo de trabalho ou 
cargo exercido, uma parte da remuneração se baseia em alguma medida de 
desempenho, individual e/ou organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Paycheck Plus, U.S. News & World Report, acessado em 27 de novembro de 2012, as 19:17 na 

página http://www.usnews.com/usnews/work/articles/030224/24wages.htm - (tradução livre) 
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Tabela 02 – Plano de Salários  

 
Fonte: Os autores 

 
 A contabilidade será prestada por uma empresa de assessoria empresarial 

contratada especificamente para os cuidados com os documentos contábeis 

necessários. 

 

3.4 Treinamento e desenvolvimento dos colaboradores 
 

Quando um novo profissional for integrado à equipe, será tomado o devido 

cuidado de proporcionar conhecimento da cultura, visão e missão da empresa.    

A gerente de unidade e as sócias farão as apresentações deste novo 

integrante aos outros colegas, bem como o acompanharão por um período de tempo 

e observarão a adequação dele junto aos demais colegas. 

Na questão de desenvolvimento e retenção dos profissionais que farão parte 

da equipe, adota-se ipsis litteris o que Robbins (1943, p.178) diz: 

 
Os funcionários possuem necessidades diferentes. Não os trate como se 
fossem todos iguais. Mais que isto, procure compreender o que é importante 
para cada um deles. Isto vai permitir que você individualize as metas, os 
níveis de envolvimento e as recompensas, no sentido de alinhá-los com as 
necessidades individuais. Além disso, planeje as tarefas conforme as 
necessidades individuais para que elas maximizem o potencial de motivação 
no trabalho. 

 

Cargos Descriminativo Comissão Fixo Total

Manicure R$ 848,00 + 30% sobre seus serviços;
1.674,00 848,00 2.522,00

Cabeleireira R$ 927,00 + 30% sobre seus serviços;
3.586,80 927,00 4.513,80

Cabeleireira/Gerente R$1.632,00+2% sobre o faturamento bruto da unidade;
5.119,52 1632,00 6.751,52

Recepcionista/Motorista R$1.400,00. 
0,00 1400,00 1400,00

Financeiro/RH (Sócia) Sem pró-labore  no primeiro ano dos trabalhos;

Comercial (Sócia) Sem pró-labore  no primeiro ano dos trabalhos;

PLANO DE SALÁRIOS
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No que se refere aos treinamentos, entende-se que estes deverão ser 

constantes, objetivando dar oportunidade de aprimoramento técnico e proferir 

evolução contínua.  

O desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores passam 

inevitavelmente pela aplicação eficiente do planejamento estratégico, ligado a 

capacidade organizacional da empresa em ter boas práticas de gestão de pessoas.  

Esta eficiência na gestão de pessoas, aliada ao ambiente saudável de 

trabalho, gerará resultados na satisfação dos funcionários, que, por conseguinte 

transmitem essa energia positiva para satisfazer o cliente, aumentando a demanda 

pelos serviços e o faturamento do negócio. 

Com o negócio acima da sua necessidade de break-even acompanhado de 

um bom faturamento e procura pelos clientes, torna-se inevitável a satisfação das 

sócias ou acionistas, em ter um negócio consolidado e que é capaz de traçar seus 

caminhos com boas perspectivas para o futuro. 

Espera-se ter demonstrado a necessidade de uma gestão de pessoas que 

contribua ao desenvolvimento do negócio e que possa e deva ser utilizada como 

vantagem competitiva para um negócio.   

 Pode-se ver o que foi descrito acima de forma didática, através da figura 02 

de Yeung e Berman (1997, p. 328): 

 

Figura 02 - Modelo de Integração Estratégica de Yeung e Berman 

 
Fonte: Yeung e Berman, 1997, p. 328.  
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4. Estrutura de Operações 
 
4.1  Infraestrutura 
 

O Salão Beauty Express terá uma estrutura enxuta. O negócio começará suas 

operações com um veículo, capaz de atender 9 clientes simultaneamente, por 9 

diferentes profissionais. É um negócio que, por sua natureza, pode aumentar o nível 

de fornecimento de serviços de acordo com o aumento da demanda, o que exigiria a 

aquisição de mais veículos.  

De acordo com Coriat (1994 p.45) 
A produção enxuta (lean production) é a denominação de uma nova 
concepção dos sistemas de produção, que teve origem na indústria 
japonesa, mais especificamente na Toyota Motor Company, a partir do 
trabalho desenvolvido por Taiichi Ohno e Shigeo Shingo. Diante da 
necessidade de produzir pequenas quantidades de numerosos modelos de 
produtos, Ohno estudou os sistemas de produção norte americanos, 
adaptou os conceitos para a realidade japonesa da época, que se 
caracterizava pela escassez de recursos (materiais, financeiros, humanos e 
de espaço físico), e aplicou novas abordagens para a produção industrial, o 
que acabou consolidando, na pratica, o chamado sistema Toyota de 
produção ou produção com estoque ZERO.  

 

O veículo será um ônibus modelo Volksbus 17.230_OD, ano 2012, 

transformado para salão de estética (o veículo apresenta um motor 2.2 HDI, com 

120 CV). Sua capacidade é de 9 atendimentos simultâneos e ainda possui espaço 

para 6 clientes em espera. Quando não estiver no ponto de atendimento, o veículo 

será guardado em uma garagem. A figura 03 abaixo apresentam as dimensões do 

ônibus: 

Figura 03 – Dimensões do ônibus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.vwcaminhoeseonibus.com.br 
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Existe uma preocupação clara com o ambiente, para que a experiência do 

cliente seja única e agradável. Importante ressaltar que, ao comparar os serviços, os 

clientes não podem se sentir desconfortável a ponto de não aderirem novamente ao 

serviço numa próxima oportunidade, mesmo considerando que o espaço do ônibus é 

sim menor quando comparado a um salão tradicional. 

Para tanto, uma preparação especial será feita e o espaço terá as seguintes 

características: 

• Sistema de Condicionamento de Ar: o sistema permitirá o ajuste de uma 

temperatura agradável, mais quente ou mais frio que o ambiente externo, 

dado o momento do ano; 

Layout que permite um bom atendimento e prestação dos serviços sem 
tumulto ou dificuldade de fluxo dentro do ônibus, que virá através de uma 
definição clara de cada área de atendimento: haverá um espaço destinado 
aos serviços de cabeleireiros (corte, escova, hidratação, tintura); espaço para 
lavagem de cabelos; espaço para manicure, pedicure e podologia; espaço 
para pagamento e agendamento (check-out). Os atendimentos de estética e 
maquiagem serão realizados no espaço de corte e cabelo, conforme figura 4.	  
 

Figura 04 – Layout 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:http://www.revescap.com.br/transformacao-de-veiculo-em-unidade-movel-onibus-e-

caminhoes.html 

 



 
 

 

44 
 

• Som ambiente: o veículo é equipado com sistema de som, fazendo com o que 

o cliente se sinta em um salão normal. 

Para alimentar o veículo com energia suficiente e com água, a seguintes 

adaptações serão feitas: 

• Um gerador silencioso será instalado na parte inferior do ônibus, oferecendo 

toda a energia necessária e nas voltagens 127/220V (um tanque de 15 litros 

de gasolina que alimenta o gerador será colocado na parte traseira do 

veículo); 

• Instalação elétrica por todo o veículo, disponibilizando pontos de energia nos 

espaços de atendimento, banheiro, área de lavagem, espera e check-out; 

• Rampa de lavagem com água: tanques serão colocados por baixo do carro – 

a capacidade de armazenamento permitirá atendimento durante todo o dia. 

Além disso, na traseira do ônibus será instalado um tanque de gás para 

aquecer a água; 

• Sistema de armazenamento de água utilizada: toda a água utilizada nos 

atendimentos, bem como do banheiro, serão armazenadas para descarte ao 

final do dia, que será feito em parceria com a SANEPAR, em locais definidos 

pela própria SANEPAR (não cobraremos por esta água descartada e 

tampouco seremos taxados pelo serviço). 

 Todos os móveis do interior do veículo (cadeiras para corte, cadeiras 

manicure/pedicure, lavatório, bancadas, armários), atenderão às normas básicas de 

segurança do trabalho nas especificidades ergonômicas. Além disso, serão móveis 

de qualidade, que primem pelo conforto do cliente. As cadeiras, com estofado macio, 

serão fixadas no assoalho do veículo, bem como os armários fixados de forma que 

não tenham problemas ou dificuldades para os funcionários quando em movimento. 

Haverá espelhos disponibilizados em todas as bancadas de corte e cabelo, que 

também estarão afixados com segurança para evitar acidentes ou outros problemas. 

 Por fim, é importante registrar que uma impressora e computadores serão 

adquiridos para facilitar o atendimento e garantir a automação comercial do 

estabelecimento. Serão máquinas modernas com telas de LCD, 17 polegadas, com 

capacidade de armazenamento e velocidade compatíveis com a necessidade da 
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empresa para a realização do atendimento mais ágil e seguro (estes equipamentos 

estarão no check-out). 

 

4.2  Operação e atendimento 
 

 Como definição inicial para startup da operação, a Beauty Express atenderá, 

inicialmente, três empresas da cidade de Curitiba. Dentro do modelo de negócio 

adotado, a empresa terá 6 horas produtivas diárias (dias de semana), com 

capacidade para atender a duas empresas/dia. Embora o funcionamento total da 

operação seja de 8 horas, que é a carga horária de todos os funcionários, vale 

ressaltar que existem os deslocamentos da garagem até a empresa e de uma 

empresa a outra ao longo do dia, além do retorno para a garagem.  

Aos sábados a Beauty Express atenderá seus clientes durante 4 horas, o que 

complementa as 44h semanais de trabalho dos funcionários (aos sábados os 

serviços serão prestados para eventos – casamento, formaturas, festas - e outras 

atividades previamente agendadas, como atendimento programado para algum 

bairro ou alguma cidade da região metropolitana). 

Os profissionais técnicos de cabelo, manicure/pedicure e estética iniciam suas 

atividades diretamente no ponto de atuação daquele dia específico, encontrando o 

veículo já na primeira empresa do dia ou no evento específico, a fim de aperfeiçoar 

as suas horas produtivas. 

Como exemplo do horário atendimento a ser oferecido nos dias de semana, 

segue o seguinte formato que servirá de modelo para o negócio: 

• 11h – Início do atendimento e aproveitamento do horário de almoço dos 

clientes (Votorantim); 

• 14h – Encerramento do atendimento Votorantim e deslocamento para a 

segunda empresa (O Boticário). Importante ressaltar que o horário foge ao 

pico do trânsito, o que agiliza o percurso; 

• 15h30 – Início do atendimento no Boticário, aproveitando o encerramento do 

primeiro turno dos funcionários; 

• 18h30 – Encerramento das atividades de atendimento e retorno à garagem. 
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Qualquer cliente que se dirigir ao veículo poderá ser imediatamente atendido. 

Entretanto, se não houver profissional disponível, ele pode agendar no próprio 

veículo e aguardar. Ou poderá agendar e retornar em outro momento. Para 

agendamento com antecedência serão disponibilizados um número de celular e um 

espaço virtual no site, no intuito de facilitar para todos os clientes. 

Abaixo na figura 05, se encontra fluxograma com o processo de atendimento 

da Beauty Express: 

Figura 05 – Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Início 

Cliente chega ao veículo 
que já está no pátio da 

empresa 

Serviço 
agendado? 

Sim Não 

Profissional 
livre? 

Encaminhamento ao 
cabeleireiro, manicure, 
pedicure ou esteticista. 

Sim 

Não 

Serviço é agendado, de 
acordo com preferência do 
cliente e disponibilidade de 

atendimento. 

Cliente é direcionado ao 
check out (pagamento) 

Fim 
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4.3  Qualidade nos serviços e atendimento 
 

No segmento da beleza, os profissionais devem atuar também como 

consultores, orientando e sugerindo a melhor opção e não simplesmente seguindo 

indiscriminadamente as solicitações dos clientes. Muitas vezes, por efetivamente 

desconhecerem o resultado final, as pessoas solicitam determinados serviços que o 

profissional percebe não ser o que melhor se enquadra ao tipo físico do cliente. 

Então, cabem a eles estabelecer uma boa relação com o cliente para poder evitar 

um resultado ruim. Um corte de cabelo, um penteado, uma tintura, devem compor 

um conjunto que agrade o cliente, se enquadre às suas características físicas e 

esteja de acordo com o momento fashion.   

Este perfil de profissional, que estabelece uma relação positiva e rica com o 

seu cliente, será fundamental para que a organização consiga estabelecer vínculos 

perenes com seus clientes, gerando fidelização e se tornando de fato uma nova 

solução de atendimento à população curitibana. 

Por fim, a Beauty Express criará um canal direto de comunicação com os 

seus clientes, para que eles possam opinar, fazendo elogios, críticas ou deixando 

sugestões. Após serem atendidos, um formulário será disponibilizado para que ele 

preencha, no qual ele poderá falar sobre a estrutura do estabelecimento, sobre a 

proposta de ser atendido por um salão móvel e sobre a qualidade do serviço 

prestado pelo profissional. Além deste formulário, no site existirá um espaço para 

estes mesmos comentários (conforme já colocado nas ações de Promoção). Um 

filtro será realizado pelo mantenedor do site e os principais comentários serão 

disponibilizados. Este canal é uma maneira da empresa refletir sobre a qualidade do 

seu atendimento e do serviço prestado, se tornando inclusive uma ferramenta para 

avaliação dos profissionais.  
 
4.4  Fornecedores  
 

A Beauty Express terá os seguintes fornecedores: 

• Fornecedores de equipamentos, máquinas e mobiliários: Volkswagen 

(Curitiba), Taiff (por meio de distribuidor local), Parlux (por meio de 

distribuidor local), Rudnick Móveis (Joinville), Bematech (distribuidor 

local), Itautec (Curitiba); 
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• Fornecedores de insumos: todos os produtos das linhas nacionais e 

internacionais, que são revendidos por representantes e distribuidores 

locais (ex.: Kanechon, Avon, Boticário, Wella, L`oreal, fornecidos pela 

Graciosa Distribuidora de Produtos de Beleza e Higiene, em Curitiba); 

• Fornecedores de serviços de manutenção veículo: Oficina Veiga 

(Curitiba) 

• Fornecedores de materiais de escritório: Inforshop LTDA (São Paulo) 

Toda a relação estabelecida com estes fornecedores será baseada numa 

relação de negociação ganha-ganha, na qual a Beauty Express buscará estabelecer 

vínculos duradouros, fortalecendo o relacionamento e criando um ciclo virtuoso de 

perenidade e sustentabilidade. Como defendido por teóricos de Negociação de 

Administração de Conflitos, há diversas maneiras de se posicionar numa relação 

negocial, e segundo muitos deles, como defendido por Carvalhal (2005), uma 

postura de integração é mais positiva e, na maioria das vezes, traz resultados muito 

positivos. Carvalhal (2005, p.129-131) afirma: 

 
Integração (Ganhar/Ganhar – Relações de Longo Prazo – Negociar).  
Consiste na busca conjunta para a solução das divergências e 
antagonismos. É mais demorado e exige paciência. Requer a 
capacidade de transigir e conceder, discutir os pontos de discordância 
e controvérsia, buscando soluções aceitáveis para as partes. Este 
método enfatiza que todas as partes envolvidas devem ganhar, e não 
apenas uma. É uma técnica ativa em relação a outras, que são 
passivas. É um método otimista, que acredita na confrontação, no 
ganhar/ganhar, usa da racionalidade para construir relações 
duradouras e fortalecer credibilidade entre as partes.  

  
 

 
5.  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Para consolidar a missão do negócio e posicioná-lo adequadamente no 

mercado, faz-se necessário apoiar-se em uma estratégia clara e definida. 

Segundo Jauch e Glueck (1988, p.12), “estratégia é um plano unificado, 

englobante e integrado relacionando as vantagens estratégicas com os desafios do 

meio envolvente. É elaborado para assegurar que os objetivos básicos da empresa 

sejam atingidos.” 



 
 

 

49 
 

Assim como aparece nessa definição de estratégia, os desafios do meio onde 

o negócio está inserido é tema principal do conceito de Porter (1980, p.32), que 

define estratégia como sendo “as ações ofensivas ou defensivas para criar uma 

posição perene num segmento, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e 

assim obter um retorno maior sobre o investimento.” 

Nesse conceito, Porter nos alerta para a necessidade veemente do 

conhecimento do mercado, da rivalidade entre concorrentes, das barreiras de 

entrada intrínsecas do segmento, das capacidades de negociação de clientes e de 

fornecedores, e da entrada de serviços e produtos alternativos. 

 

5.1  Forças competitivas 
 

Considerando as cinco forças ditas por Porter, temos uma análise para o 

negócio Beauty Express na tabela de número 03. 

 

Tabela 03 – Forças Competitivas de Porter 

Forças 
Competitivas de 

Porter 
Definição Valor  Impacto sobre 

Beauty Express 
Ações 

Possíveis 

Rivalidade 
entre 
competidores 

Competição 
agressiva em 
preço, qualidade 
do produto ou 
serviço, inovação, 
ações de 
marketing, etc. 
Risco de 
esmagamento de 
margens e 
desaparecimento 
temporário do 
negócio. 

ALTO 

A sensibilidade 
ao preço é um 
fator crítico, 
principalmente 
no início das 
operações, já 
que o 
investimento é 
de monto 
considerável. 
Por outro lado, 
a inovação e a 
novidade são 
claras 
vantagens 
competitivas, 
embora  
temporária. 

Explorar ao 
máximo a 
imagem de 
serviço 
inovador. 

Ter um controle 
rigoroso da 
cadeia de 
valor, que 
representa o 
custo da 
operação. 

Elaborar ações 
de marketing 
que 
maximizem a 
receita e 
fidelizem as 
clientes. 

Treinamento 
específico 
para a 
fidelização 
das clientes,  

Poder de Capacidade dos MÉDIO Caso o público Manter um 
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negociação 
dos clientes 

clientes de 
colocar a 
empresa 
fornecedora sob 
pressão. É fator 
de segmentação 
e seleção de 
clientes com a 
sensibilidade à 
evolução dos 
preços. 

alvo definido 
para o negócio 
de estética 
móvel seja 
sensível em 
demasia ao 
preço, ele 
próprio (e não a 
concorrência) 
pode forçar 
uma redução 
nas tarifas 
praticadas. Isso 
parece não ser 
característica 
desse mercado, 
pois o preço 
pago está 
altamente 
vinculado ao 
prazer e à 
satisfação 
proporcionada 
pelo serviço, 
incluindo o 
status que ele 
pode trazer. 

padrão de 
qualidade de 
ambiente, 
produtos e 
serviços 
adequados ao 
público alvo. 

Buscar 
constantemen
te maneiras 
de agregar 
valor ao 
serviço e ao 
cliente que o 
recebe, 
valorizando a 
imagem da 
marca Beauty 
Express. 

Demonstrar 
claramente 
aos clientes o 
benefício dos 
produtos 
utilizados e 
serviços 
prestados, 
associando 
isso aos 
preços 
praticados. 

 

Poder de 
Negociação 
dos 
fornecedores 

Fornecedores 
podem recusar-se a 
trabalhar com a 
empresa ou cobrar 
preços 
excessivamente 
elevados para 
recursos exclusivos. 

MÉDIO 

Os custos de 
manutenção do 
veículo e seguro 
têm peso 
importante na 
operação, em 
termos de custo e 
de risco, visto 
que o veículo é o 
instrumento de 
contato com os 
clientes. 

Realizar 
contratos de 
longo prazo com 
os fornecedores 
de manutenção 
mecânica e 
seguradoras, 
com custo 
adequado e 
com 
possibilidade de 
reduções por 
produtividade e 
fidelização. 

Os insumos, 
embora não 
representem 
custo fixo 
elevado, 
impactam na 
margem de 
lucro caso a 

Buscar 
fornecedores 
de insumos 
cujos preços e 
interesses 
estratégicos 
complementar
es possam vir 
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relação custo x 
preço esteja 
desiquilibrada. 

a contribuir 
para a 
manutenção 
de níveis 
baixos de 
custos 

Atualizar 
constantemen
te o painel de 
fornecedores 
possíveis, que 
podem servir 
de alternativa 
a um aumento 
de custo 
abusivo. 

Barreiras para 
a entrada de 
novos 
concorrente
s 

O grau de 
dificuldade que o 
negócio 
apresenta para a 
introdução de 
concorrência. 
Incluem as 
exigências legais 
(patentes, 
direitos, etc), o 
acesso fácil aos 
canais de 
distribuição, a 
diferenciação dos 
produtos, as 
exigências de 
capital e 
investimento, as 
políticas 
governamentais, 
os custos de 
transição ou de 
instalação. 

BAIXO 

Apesar de 
possuir um 
investimento 
considerado 
médio e exigir 
um conjunto de 
conhecimento 
técnico e de 
gestão 
específico, as 
barreiras do 
negócio de 
estética móvel 
não são 
impeditivas à 
concorrência.  

Gerir os custos 
da operação 
com rigor para 
gerar caixa 
suficiente, 
visando sua 
utilização 
durante o 
período de 
entrada de um 
novo 
concorrente. 

Determinar um 
plano de 
expansão e 
de cobertura 
de áreas não 
exploradas no 
início do 
negócio 
visando 
dificultar o 
acesso a 
novos 
entrantes. 

Estabelecer um 
esquema de 
franqueados. 

 

Ameaça de 
produtos 
substitutos 

A existência de 
bens e serviços 
substitutos no 
mercado que 
desempenham 
funções 
equivalentes ou 
similares pode 
afetar as empresas. 

MÉDIO 

Um dos fatores 
que podem 
ameaçar o 
negócio Beauty 
Express é o “Do it 
yourself”, ou seja, 
os produtos 
substitutos ou 
similares cuja 

Pesquisar 
constantemente 
tendências de 
serviços e 
produtos, não 
só no mercado 
local como nos 
países onde as 
inovações são 
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Os substitutos 
podem impactar 
diretamente os 
lucros. 

utilização 
individual 
prometam 
soluções fáceis e 
práticas, sem que 
os clientes 
necessitem sair 
do conforto do lar. 
A tecnologia 
desse tipo de 
aplicação evolui 
rapidamente e 
pode representar 
risco em médio e 
longo prazo. 

mais constantes 
(USA, Japão, 
China) e 
verificar sua 
aplicação. 
Manter sinergia 

constante 
com os 
fornecedores 
de insumos 
para a 
utilização e os 
testes de 
mercado com 
produtos 
inovadores. 

Realizar 
pesquisas 
constantes 
entre os 
clientes para 
entender suas 
necessidades. 

 

Fonte: Autores com base em PORTER (1985, p.4) 

 
5.2  Análise SWOT 
 

A identificação dos pontos fortes e a melhorar do negócio de estética móvel, 

assim como das ameaças e oportunidades intrínsecas a ele, vem possibilitar um 

planejamento estratégico melhor direcionado e focalizado na mitigação de riscos. 

Para isso adotamos a consagrada análise SWOT (do inglês Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e Threats), onde a avaliação do ambiente interno demonstra as forças 

e fraquezas do negócio e a do ambiente externo revela suas oportunidades e 

ameaças. 

 Para reforçar a importância do conceito, Wright et al. (2000, p.86) afirma que: 

 

O objetivo da análise é possibilitar que a empresa se posicione para tirar 
vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou 
minimizar as ameaças ambientais. Com isso a empresa tenta maximizar 
seus pontos fortes e moderar o impacto dos seus pontos fracos. A análise 
também é útil para revelar pontos fortes que ainda não foram plenamente 
utilizados e identificar pontos fortes que podem ser corrigidos. 
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Na tabela 04 se destaca o quadro analítico SWOT para o negócio de estética 

móvel Beauty Express. 

Tabela 04- Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

FORÇAS FRAQUEZAS 

* Ineditismo 
* Necessidade de manutenção 

constantes do veículo e risco de parada 
por problemas no veículo; 

* Diferencial do negócio como vantagem 
competitiva; 

* Riscos de acidentes de trânsito; 

* Comodidade proporcionada pelos serviços; * Falta de conhecimento do serviço 
móvel por parte dos consumidores. 

* Flexibilidade de locais e horários de 
atendimento; 

	  * Proprietárias com conhecimento dos 
serviços e da gestão administrativa; 

	  * Facilidade de implementação e gestão do 
negócio e da operação; 

	  * Possibilidades de expansão do negócio:  
operação praias (Summer Beauty Express) 
e eventos (Festas, Casamentos e 
Formaturas), possibilidade de 
implementação de rede de franquias; 

 

* O veículo é um outdoor ambulante e gera 
contato imediato com o público. 

 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

* Fortalecimento da mulher como agente de 
consumo e como indivíduos mais 
autônomos economicamente; 

* Clientes sensíveis à variável preço; 

* Mercado da beleza em ascensão; * O trânsito intenso pode ser um risco de 
atrasos nos atendimentos;  

* Mulheres cada vez mais preocupadas com 
a aparência; 

* Por se tratar de serviço pioneiro, é 
preciso considerar possível aderência 
menor ao serviço num primeiro 
momento; 

* Mercado aberto e presença forte de 
investidores no país com dinheiro 
disponível para investir no negócio 
(possiblidade de abertura de franquias). 

* Existem marcas fortes no serviço de 
beleza na cidade, que já possuem 
clientes mais fieis 

Fonte: Baseado em http://www.administracaoegestao.com.br/planejamento-

estrategico/analise-swot/ 
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5.2.1  Análise SWOT – Ações e mitigação de riscos 
 

Observa-se que o negócio apresenta mais forças internas e mais 

oportunidades no ambiente externo do que fraquezas e ameaças. Entretanto, 

precisa-se sim considerar os pontos negativos do negócio e buscar definições 

estratégicas e mercadológicas que visem minimizar as eventuais interferências 

proporcionadas por estes pontos. 

De um modo geral, quando se fala das questões de preços mais altos que a 

concorrência e de serviços ainda pouco conhecidos, é importante considerar que as 

ações do mix de marketing, que foram apresentados em capítulos anteriores, 

buscarão suprimir estas fraquezas e ameaças e transformando-as em oportunidades 

e pontos fortes. Um trabalho forte será desenvolvido no intuito de posicionar a marca 

de uma maneira especial na mente do cliente alvo, que estará disposto a pagar o 

preço justo pela proposta de valor da Beauty Express. Consequentemente, objetiva-

se a fidelização dos clientes com todas estas ações estratégicas. 

Aprofundando no aproveitamento estratégico das forças e oportunidades, 

existe a possibilidade da criação de um sistema de “Franchising”, que possibilitaria a 

mitigação da sensibilidade à concorrência dos salões fixos, pois ampliará a presença 

física da marca, tornando-a mais conhecida do público-alvo. 

Para o negócio de estética móvel Beauty Express a ampliação da fonte de 

receitas é oportunidade financeira, pois, de forma geral, o franqueado paga uma 

taxa inicial, paga royalties mensais e ainda contribui para um Fundo de Marketing da 

rede que integra. 

Outra ameaça ao negócio são os riscos inerentes ao veículo, que é 

ferramenta primeira do negócio e sem a qual não é possível auferir receita. Dentre 

esses riscos estão os acidentes de trânsito, as falhas mecânicas, o tempo elevado 

de manutenção, os problemas de funcionamento e o treinamento específico 

adequado à operação do veículo. 

Para diminuir os riscos relativos à operação do veículo, está listado algumas 

ações planejadas e programadas: 

- Treinamento intensivo do motorista em escola de alto padrão de formação de 

condutores de veículos comerciais pesados e de transporte de passageiros; 

- Programa semestral de reciclagem mecânica e de condução do motoristas; 
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- Contratação de parcerias com oficina especializada e conceituada da região de 

atuação; 

- Criação de um programa de manutenção preventiva, com foco nos itens de maior 

desgaste e de histórico de troca mais frequente; 

- Estabelecimento de um canal direto e rápido de comunicação com a oficina em 

caso de necessidade emergencial, cuja descrição do serviço preveja o atendimento 

imediato in loco ou o deslocamento do veículo para local apropriado para conserto. 

 

5.3 Fatores críticos de sucesso 
 

De acordo com o professor e pesquisador Bruno Mastrocolla, da UNASP São 

Paulo, Fatores Críticos de Sucesso são os que contribuem mais do que outros para 

o sucesso da organização. Pela mensuração desses fatores podem-se avaliar 

desempenhos, coletando informações que serão muito úteis na seleção das 

estratégias. 

No site http://www.administradores.com.br, encontra-se o artigo do 

administrador e consultor Alessandri Campos Vilanova e Silva, que delineia as áreas 

dos fatores críticos de sucesso como sendo: 

1) Posicionamento Competitivo – representa a posição de uma organização e 

onde ela se encontra em relação aos concorrentes. Um dos objetivos 

organizacionais deve indicar a posição que a organização está tentando alcançar em 

relação aos concorrentes; 

 

2) Inovação – significa qualquer mudança para melhorar métodos e condução 

dos negócios organizacionais. Os objetivos organizacionais devem indicar metas 

que a organização está tentando atingir em termos de inovação; 

 

3) Produtividade – representa a quantidade de bens ou serviços produzidos 

pela organização em relação aos recursos utilizados no processo produtivo. As 

organizações que usam menos recursos para produzir uma quantidade específica 

de produtos são mais produtivas do que aquelas que precisam de mais recursos 

para produzir no mesmo nível; 
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4) Nível de recursos – significa as quantidades relativas dos recursos 

mantidos pela organização – como estoques, equipamentos e caixa. Muitas 

organizações definem objetivos estratégicos que indicam quantidades relativas de 

cada um desses ativos que devem ser mantidos; 

 

5) Lucratividade – é a capacidade da organização obter receitas a mais do 

que as despesas necessárias para gerá-las. Em geral, tem objetivos que indicam o 

nível de lucratividade desejado; 

 

6) Desenvolvimento e desempenho de gerência – significa a qualidade do 

desempenho administrativo; ou seja, a taxa de desenvolvimento dos administradores 

em termos profissionais. São áreas críticas para o sucesso em longo prazo da 

organização; 

 

7) Desempenho e atitude dos funcionários – representa a qualidade do 

desempenho do pessoal não administrativo e seus sentimentos em relação ao 

trabalho e à organização; e 

 

8) Responsabilidade Social – é a obrigação que o negócio tem de ajudar a 

melhorar a prosperidade e o bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo em que se 

esforça para alcançar objetivos organizacionais propriamente ditos. 

 

As áreas descritas anteriormente são importantes para a boa condução do 

negócio e propõem um guia para a definição da estratégia a seguir. 

  

  O salão de estética móvel Beauty Express tem por fatores críticos de sucesso 

os pontos apresentados na Tabela 05. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

57 
 

 

Tabela 05 Impacto no crescimento.  

IMPACTO	  NO	  CRESCIMENTO	   	  

BAIXO	   MÉDIO	   ALTO	  

-‐	  

	  
-‐	  Apresentação	  e	  
aparência	  dos	  
equipamentos	  
	  

	  
-‐	  Preços	  
-‐	  Qualidade	  de	  Produtos	  e	  
serviços	  
-‐	  Qualificação	  profissional	  
-‐	  Rapidez	  e	  personalzação	  
no	  atendimento	  
-‐	  Canais	  eficazes	  de	  
comunicação	  com	  os	  
clientes	  	  
	  

ALTO
	  

IM
PACTO

	  	  D
IRETO

	  N
A	  SATISFAÇÃO

	  D
O
	  CLIEN

TE	  

-‐	  Dificuldade	  no	  
atendimento	  à	  legislação	  
-‐	  Interferências	  do	  clima	  

-‐	  Campanhas	  de	  ação	  
social	  

	  
-‐	  Parcerias	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

M
ÉD

IO
	  

	  
-‐	  Campanhas	  de	  marketing	  
	  
	  

-‐	  Gerenciamento	  dos	  	  
recursos	  físicos	  e	  humanos	  	  
-‐	  Recursos	  de	  informática	  
-‐	  Gerenciamento	  dos	  custos	  
de	  operação	  
-‐	  Planejamento	  estratégico	  
	  

BAIXO
	  

Fonte: Os autores. 
 

6. Finanças 
 

As finanças de uma empresa é o fator de maior importância para saber se um 

negócio é viável ou não. Através dos controles financeiros é que os acionistas e 

todos os clientes internos e externos da empresa sabem se o negócio dará lucro ou 

prejuízo, em quanto tempo o investimento será recuperado, e se será.  

De acordo com Braga (2011, p. 23): 

 
Todas as atividades empresariais envolvem recursos financeiros e orientam-
se para obtenção de lucros. 



 
 

 

58 
 

Os recursos suprimidos pelos proprietários e pelos credores das empresas 
encontram-se aplicados em ativos utilizados na produção e comercialização 
de bens ou na prestação de serviços. 
As receitas obtidas com as operações devem ser suficientes para cobrir 
todos os custos e despesas incorridos e ainda gerar lucros. Paralelamente a 
este fluxo econômico de resultados ocorre uma movimentação de numerário 
que deve permitir a liquidação dos compromissos assumidos, o pagamento 
dos dividendos e a reinversão da parcela remanescente dos lucros. Nas 
empresas privadas os proprietários desejam que seu investimento produza 
retorno compatível com o risco assumido.  

 

6.1 Liquidez 
  
 Para que uma empresa se mantenha em atividade é de fundamental 

importância que a mesma possua controles financeiros e cumpra com os seus 

compromissos com fornecedores e colaboradores realizando os pagamentos em dia, 

cumprindo os acordos pré-estabelecidos para que consiga produzir os seus 

trabalhos e ou produtos e entregá-los em dia aos seus clientes e com qualidade. 

Quando à empresa não possui saúde financeira e liquidez, quando seu 

endividamento é muito alto a mesma tem dificuldade de conseguir crédito com 

instituições financeiras e com seus fornecedores. 

Braga (2011, p. 29), explica: 

 
As empresas não podem prescindir do crédito concedido por seus 
fornecedores e pelas instituições financeiras deixando de liquidar seus 
compromissos financeiros nas datas convencionadas, a empresa sofrerá 
restrições de crédito e terá dificuldades na manutenção do ritmo normal de 
suas operações. A situação poderá deteriorar-se até o ponto da decretação 
de sua falência. 
A insolvência de uma empresa pode surgir devido à excesso de 
imobilizações ou de estoques, a concessão aos clientes de prazos muito 
longos para pagamento ou ainda a utilização de fontes de financiamentos 
inadequadas. 
...os descompassos nos fluxos de caixa que têm de ser previstos com certa 
exatidão para que possam ser tomadas, em tempo hábil, as decisões 
pertinentes.  
...O importante é manter os fluxos de entradas e saídas de caixa sob 
controle e conhecer antecipadamente as épocas em que irão faltar 
numerário. 

 

6.2 Rentabilidade 

  

 As receitas da empresa devem ser suficientes para cobrir os custos variáveis 

e fixos e ainda gerar lucros para serem repassados aos acionistas e outra parte para 

reinvestir na melhoria da infraestrutura, aumento da produção, aumento de 
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investimentos em marketing, pesquisas e desenvolvimento, que possibilitem o 

aumento da produtividade, dos lucros e crescimento da empresa.  

 

6.3 Investimento 

 Todo empreendimento para nascer e sobreviver os primeiros meses necessita 

de um investimento inicial que deve ser o suficiente para os custos de infraestrutura 

inicial do negócio e um capital de giro suficiente para cobrir as despesas fixas e 

variáveis no início do negócio até que o mesmo se estabilize. 

As duas sócias já mencionadas investirão no negócio recursos próprios, que 

serão integralizados no início do negócio, sendo que cada sócia investirá R$ 

170.000,00 totalizando R$ 340.000,00. Montante que cobre os custos do 

investimentos e o capital de giro para cobrir as despesas mensais (custos da 

operação mais os salários por no mínimo seis meses e uma reserva de R$ 6.456,90 

para possíveis despesas emergenciais). 

 

6.4  Composição de custos e despesas 
 

Custos de aquisição de ativos e demais itens necessários à abertura do 

negócio são apresentados na tabela 06: 

Tabela 06 – Composição dos Custos e Despesas 

 
Fonte: Os Autores 

DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO

VEÍCULO 140.000,00

CUSTOMIZAÇÃO 30.000,00

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.500,00

MATERIAIS DE CONSUMO 19.608,98

SISTEMA DE AUDIO 1.100,00

Total 192.208,98

CUSTOS ABERTURA DE EMPRESA 1.000,00

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO PC + IMPRESSORA FISCAL 2.000,00

CAPITAL GIRO 128.334,12

CAMPANHA DE LANÇAMENTO 10.000,00

INVESTIMENTO 333.543,10
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6.4.1 Custos de infraestrutura e material de consumo 
 
 Para que os serviços sejam realizados a Beauty Express necessitará de 

alguns materiais de consumo, a tabela 07 apresenta a previsão dos materiais 

necessários: 
 

Tabela 07 – Custos de infraestrutura e material de consumo 

 
Fonte: Os Autores 

 
6.4.2 Previsão de salários 
 

Os salários serão pagos de acordo com o Plano de salários já especificado 

anteriormente, e melhor detalhado na tabela 08: 

 

 

 

 

Produto Quantidade Unidade Valor	  Unitário Total
Esmalte 30 UNID 2,10 63,00
Acetona 5 LT 12,88 64,40
Algodão 8 CX 7,69 61,52
Maleta	  de	  Maquiagem 2 UNID 79,90 159,80
Borrifador	  Plástico 4 UNID 4,10 16,40
Produtos	  de	  Limpeza 1 KIT 80,00 80,00
Lixa 8 FD 5,49 43,92
Shampoo 4 LT 5,86 23,44
Condicionador 5 LT 21,90 109,50
Palito 10 KIT 2,00 20,00
Alicate	  +	  espatula 5 UNID 71,10 355,50
Protetor	  de	  bacia	  (pedicure) 4 KIT 16,20 64,80
Tesoura 4 UNID 79,90 319,60
Pente 8 UNID 9,90 79,20
Escova 8 KIT 39,90 319,20
Espelhos 4 UNID 70,00 280,00
Toalha	  TNT 40 UNID 11,90 476,00
Potes 8 UNID 3,00 24,00
Pincéis	  para	  maquiagem 4 KIT 39,90 159,60
Capas 8 UNID 19,90 159,20
Papel	  alumínio 10 RL 1,90 19,00
Aspirador	  de	  Pó 1 UNID 179,90 179,90
Sacos	  descartáveis 1 FD 170,00 170,00
Secador	  de	  cabelo 3 UNID 54,00 162,00
Baby	  Liss 1 UNID 99,00 99,00
Prancha 1 UNID 237,00 237,00
Jaleco 9 UNID 70,00 630,00
Frigobar 1 UNID 400,00 400,00
Televisão 1 UNID 699,00 699,00
Ar	  Condicionado 1 UNID 999,00 999,00
Caideiras	  Cabelereira 4 UNID 1.800,00 7.200,00
Lavatórios 1 UNID 2.500,00 2.500,00
Bacias	  Plásticas 5 UNID 9,00 45,00
Banqueta	  Manicure 5 UNID 640,00 3.200,00
Estufa	  de	  esterelização 1 UNID 190,00 190,00
TOTAIS 215 19.608,98
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Tabela 08 – Previsão de salários  

 
Fonte: Os Autores 

	  

A partir do segundo ano as sócias realizarão retiradas de pró-labore de 

acordo com os resultados auferidos, deixando parte deles para reservas de novos 

investimentos. 
 

6.4.3 Custos mensais 
 

Para operacionalização do negócio serão necessários recursos para 

reposição e materiais de consumo, combustível, gastos com energia e infraestrutura.  

Conforme apresentado na tabela 09:  

 

Tabela 09 – Custos Mensais 

 
Fonte: Os Autores 

 
 
 

QTDE DE 
FUNCIONÁRIOS SALÁRIOS Fixo Variável Gerente Variável Individual Totais

3 CABELEIRAS 927,00 3.586,80 4.513,80 13.541,40
5 MANICURE E PEDICURE 848,00 1.674,00 2.522,00 12.610,00
1 GERENTE ( é uma das cabelereiras) 1.632,00 1.532,72 3.586,80 6.751,52 6.751,52
1 RECEPCIONISTA/MOTORISTA 1.400,00 1.400,00

10 TOTAIS 10.053,00 1.532,72 24.249,92 34.302,92
1/3 FÉRIAS 3.351,00 8083,31 11.434,31
1/12 13º SALÁRIO 837,75 2020,83 2.858,58
TOTAL DOS SALÁRIOS MAIS AS PROVISÕES 14.241,75 34.354,05 48.595,80

8% FGTS 804,24 1939,99 2.744,23
PROVISÃO PARA RESCISÕES 321,70 776,00 1.097,69
VALE TRANSPORTE 2,60 24 1.248,00

16.615,69 37.070,04 53.685,73TOTAL GERAL DE RH

GASTOS FIXOS MENSAIS

COMBUSTÍVEL 1.045,33

ÁGUA 200,00

TELEFONE E INTERNET 400,00

MATERIAL DE TRABALHO 600,00

MANUTENÇÃO VEÍCULOS/IPVA / SEGUROS 800,00

CONTADOR 728,00

SALÁRIOS FIXOS 16.615,69

ALUGUÉIS 1.000,00

TOTAL DE GASTOS 21.389,02
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6.5 Ações promocionais e de comunicação 
 
 Os investimentos em promoções são de fundamental importância para que os 

clientes, fornecedores e credores conheçam a empresa, seus produtos e serviços. 

Novos produtos e melhorias devem ser divulgados para que sejam vendidos. 

Entretanto estes custos devem estar previstos e serem utilizados da forma mais 

correta para evitar desperdícios e para que os mesmos atinjam seu objetivo, o 

aumento as vendas e do conhecimento do público alvo da empresa e seus produtos 

ou serviços. 

 
6.5.1 Custos de ações promocionais e de comunicação 

 

 A tabela 10 descreve os principais custos com promoção e comunicação: 

 

Tabela 10 – Custos de ações promocionais e de comunicação 

 
Fonte: Os Autores 

 

6.6 Projeções financeiras  
 

Com base em pesquisas de mercado, elaborou se a tabelas de preços dos 

serviços, e junto a ela realizou-se os possíveis progressos de receitas diárias, 

mensais, anuais e para os próximos cinco anos, como se observa na sequência: 

 

 

 

Ação Custo
Stand R$ 2.000
10 banners R$ 1.000
2000 folders R$ 600
Total R$ 3.600
 Sustentação  Ação Custo
Site R$ 3.200
Adesivo Carro R$ 1.000
Evento SP R$ 1.200
Evento Lages R$ 1.000
Total R$ 6.400

Total Ano R$ 10.000

Mkt direto e Divulgação Inicial
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6.6.1 Projeção da Capacidade máxima de geração de receitas 
 
Tabela 11 – Projeção da capacidade máxima de geração de receitas 

	  
Fonte: Os Autores 
 
6.6.2  Fluxo de Caixa 
  

Foram realizadas projeções de receitas e despesas para os primeiros cinco 

anos de atividades e através delas calculados os indicadores econômicos para 

identificação da viabilidade do negócio. 

 As projeções foram realizadas de forma conservadora considerando-se para 

os próximos cinco anos aumentos de 20% para as receitas e despesas variáveis, e 

de 15% para as despesas fixas levando-se em conta a inflação e reajustes anuais 

possíveis. A tabela 12 apresenta os indicadores financeiros.  

Tabela 12 – Indicadores financeiros 

 
Fonte: Os Autores 
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DIÁRIA
MENSAL      

(DIAS  ÚTEIS)
MENSAL 

(SABÁDOS) ANUAL
Manicure 15,00                 
Pedicure 18,00                 31,00 MANICURES 8 4 -2 -1 6 3 9 4 5 1.395,00 27.900,00 2.480,00 364.560,00
Podóloga 60,00                 
Corte feminino 50,00                 
Corte masculino 30,00                 
Escova 40,00                 
Penteado A partir de 70,00
Hidratação A partir de 55,00
Tintura A partir de 60,00 61,00 CABELEREIRAS 8 4 -2 -1 6 3 9 4 4 2.196,00 43.920,00 3.904,00 573.888,00
Mechas A partir de 85,00
Limpeza de pele A partir de 70,00
Escova de chocolate A partir de 120,00
Design de sobrancelhas 30,00                 
Obs. A partir de... É devido a análise necessária no tamanho do cabelo do cliente, tempo, e quantidade de produtos�TOTAIS 3.591,00 71.820,00 6.384,00 938.448,00
ATENDIMENTO MÊS 1728 MENSAL

TABELA DE PREÇOS RECEITA

TICKET MÉDIO

78.204,00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receitas 938.448,00 1.126.137,60 1.351.365,12 1.621.638,14 1.945.965,77

Custos variáveis 608.318,17 729.981,81 877.599,81 1.053.119,77 1.266.468,08

Salários, encargos, provisões e outros 444.840,53 533.808,64 640.570,37 768.684,44 922.421,33

ISS 46.922,40 56.306,88 67.568,26 81.081,91 97.298,29

Simples 116.555,24 139.866,29 169.461,19 203.353,42 246.748,46

Margem de contribuição 330.129,83 396.155,79 473.765,31 568.518,37 679.497,70

Custos fixos 256.668,23 295.168,47 339.443,74 390.360,30 448.914,34 INVESTIMENTO

Resultado 73.461,59 100.987,32 134.321,57 178.158,08 230.583,35 -333.543,10

PONTO DE EQUILIBRIO 864.986,41 1.025.150,28 1.217.043,55 1.443.480,07 1.715.382,42

Taxa de Juros adotada 18,00%

VPL R$ 409.217,43

TIR 26%

Payback 3 ANOS, 1 MÊS E 20 DIAS 
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6.7 Indicadores financeiros 
  

Através dos indicadores financeiros pode-se ter uma visão mais clara das 

possíveis chances de sobrevivência do modelo de negócio e poder avaliar se vale à 

pena ou não o investimento, com base na tabela 13 acima é possível identificar 

alguns dos indicadores. 

 

6.7.1 VPL (valor presente líquido) 
 

 VPL para os cinco anos apresenta valor positivo, e significa que as entradas 

trazidas a valor presente superam as saídas de caixa também trazidas a valor 

presente, sendo igual a R$ 409.217,43. 

 

6.7.2 TIR (taxa interna de retorno) 
 

A taxa interna de retorno representa a taxa de retorno de um investimento, de 

acordo com BRAGA (2011, p.290):  
 

A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa de rentabilidade periódica equivalente 
de um investimento. Geralmente, a TIR é definida para períodos anuais.  
A TIR corresponde a uma taxa de desconto que iguala o valor atual das 
entradas líquidas de caixa ao valor atual de desembolsos relativos ao 
investimento liquido.  
 

A TIR é a taxa de retorno que as investidoras terão sobre o investimento. Que 

neste projeto foi calculada considerando-se um período de cinco anos e se 

apresenta em 26% o que supera em 8% a taxa de retorno esperada pelas sócias 

que foi estipulada em 18%. 

 

6.7.3 Breakeven 
 

 É o valor necessário de vendas para que os custos fixos e variáveis sejam 

cobertos pelas receitas, não gerando nem lucros e nem prejuízos.  

É o valor necessário de receitas para cobrir todos os custos fixos e variáveis. 

Onde PE (ponto de equilíbrio), como também é conhecido é calculado pela 

seguinte formula:  
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 PE => RT (receita total) = C.F. (custos fixos) + C.V.(custos variáveis) 

De acordo com BRAGA (2011, p. 179): 

 
A análise do ponto de equilíbrio (break-even point) permite compreender 
como o lucro pode ser afetado pelas variações nos elementos que integram 
as receitas de vendas e os custos e despesas totais. 
Sob a ótica contábil, o ponto de equilíbrio corresponde a certo nível de 
atividades onde o lucro será nulo. À medida que o volume de operações se 
deslocarem acima do ponto de equilíbrio surgirá lucros crescentes; abaixo 
desse ponto ocorrerão prejuízos cada vez maiores.  
 

A tabela 13 apresenta o ponto de equilíbrio deste projeto: 
 

Tabela 13 – Ponto de equilíbrio 

 
Fonte: Os Autores 

 

6.7.4 Payback 
 

 O Payback representa o tempo necessário para recuperar o investido 

realizado no negócio.  

E Gitman (2010 p. 366 e 367), explica: 

 
Os períodos de payback são normalmente usados para avaliar propostas de 
investimento de capital. O período de payback é o tempo necessário para 
que a empresa recupere o investimento inicial pela entrada em um projeto, 
calculado a partir das entradas de caixa.  
Prós e contras dos períodos de payback. Empresas de grande porte 
costumam usar o período de payback para avaliar os projetos de baixo 
valor, enquanto as pequenas costumam utilizá-lo para a maioria de seus 
projetos. A popularidade método resulta na simplicidade do cálculo e do 
apelo intuitivo. Também é interessante considerar os fluxos de caixa, e não 
o lucro contábil. Ao medir a rapidez com que se recupera o investimento 
inicial, o período de payback também considera implicitamente o momento 
de ocorrência dos fluxos de caixa e, portanto, o valor do dinheiro no tempo. 
Por ser tido como uma medida da exposição ao risco, muitas empresas 
usam o período de payback como critério de tomada de decisão ou para 
suplementar outras técnicas decisórias. Quanto mais tempo for preciso 
esperar para recuperar os fundos investidos, maior será a possibilidade de 
que ocorram imprevistos. Assim, quanto menor o período de payback, 
menor a exposição ao risco. 
A principal fragilidade do período de payback está no fato de que o período 
adequado de payback nada mais é que um número determinado de forma 
subjetiva. Não pode ser especificado a luz do objetivo de maximização da 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custos fixos 256.668,23 295.168,47 339.443,74 390.360,30 448.914,34

Custos variáveis 608.318,17 729.981,81 877.599,81 1.053.119,77 1.266.468,08

PONTO DE EQUILIBRIO 864.986,41 1.025.150,28 1.217.043,55 1.443.480,07 1.715.382,42
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riqueza, pois não se baseia no desconto de fluxos de caixa para determinar 
se agregam ao valor da empresa. Em vez disso, o período adequado de 
payback é apenas o prazo máximo aceitável fixado pela administração e no 
qual os fluxos de caixa do projeto atingem o breakeven (isto é, o ponto de 
equilíbrio com o investimento inicia).  
 

 A tabela 14 apresenta o Payback da Beauty Express que representa o tempo 
necessário que o empreendimento levará para recuperar o valor do investimento 
inicial. 
 

Tabela 14 – PayBack 
 

 
Fonte: Os Autores 

 

Neste projeto o payback será de 3 anos, 1 mês e 20 dias, que de acordo com 

os padrões atuais é um payback considerado bom, por estar abaixo de 5 anos. 

 

6.8 Necessidades de aporte e contrapartida 

 
Neste primeiro momento não existe a necessidade de aporte financeiro, pois 

os recursos das sócias aplicados na empresa cobrem os investimentos iniciais, 

suprem os gastos e despesas fixas dos primeiros seis meses e ainda apresenta uma 

folga para despesas emergenciais.  

Entretanto se houver a necessidade de aporte as sócias contam com contatos 

de fontes de financiamento que apresentarão as melhores alternativas de 

financiamentos e oferta de recursos, dentre eles fundos do BNDES que atualmente 

tem as menores taxas do mercado.  

 

6.9 Cenários alternativos 

 
Em um segundo momento o empreendimento tem a possibilidade de 

expansão do seu modelo de negócio através da abertura de franquias.  E há 
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também a possibilidade de melhorias nas parcerias comerciais e do aumento na 

divulgação da marca.  

 

6.10  Dividendos 
 
 Os dividendos são a remuneração sobre o capital dos sócios ou acionistas 

investidos na empresa, que podem ser retirados quando a empresa aufere lucros em 

sua totalidade ou parcialmente de acordo com o que os sócios e acionistas 

combinaram em assembleia prévia no início ou durante as atividades.  

 Atualmente as empresas entregam parte dos lucros aos acionistas e parte é 

mantida na empresa para ser reinvestido em melhorias, pesquisas e 

desenvolvimento, investimentos em novos produtos, processos, procedimentos, 

infraestrutura entre outros. 

A importância dos dividendos e sua estabilidade pode ser melhor entendida 

com o que diz Brigham (2001, p. 642 e 643):  

 
A estabilidade dos dividendos também é importante. Os lucros e os fluxos de 
caixa variam ao longo do tempo, assim como as oportunidades de 
investimentos. Visto exclusivamente dessa maneira, isso sugere que as 
empresas devem variar seus dividendos ao longo do tempo, aumentando-os 
quando os fluxos de caixa são grandes e a necessidade de fundos é baixa e 
diminuindo-os quando a oferta de dinheiro é pouca em relação ás 
oportunidades de investimento. Todavia, muitos acionistas contam com os 
dividendos para satisfazer suas despesas, e eles teriam sérios 
inconvenientes se a série de dividendos fosse instável. Ademais, a redução 
de dividendos para tornar fundos disponíveis para investimento de capital 
poderia enviar sinais incorretos aos investidores que poderiam, então, 
empurrar para baixo o preço da ação, pois interpretariam essa redução de 
dividendos como significado que as perspectivas de lucros futuros da 
empresa teriam diminuído. Assim, a maximização do preço de sua ação 
requer que a empresa equilibre suas necessidades internas por fundos em 
relação ás necessidades e desejos de seus acionistas.  

 

 As sócias ainda não deferiram a política de dividendos que será adotada, 

apenas combinaram não realizar nenhuma retirada no primeiro exercício, e no ano 

seguinte definir como estas retiradas serão realizadas e se parte dos lucros serão 

aplicados na aquisição de novas unidades de negócios. 
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7. Conclusão 
 

Através deste estudo foram analisados vários aspectos que envolvem o 

modelo de negócio de um salão móvel, modelo inédito em Curitiba e região 

metropolitana, que além de ser um modelo inovador, apresenta um grande 

diferencial competitivo que é a comodidade de ir ao encontro de seus clientes.  

Pesquisou-se qual a atratividade do negócio, qual o mercado consumidor e 

de concorrentes; como estes trabalham, quais os produtos ofertados, políticas de 

preços, modelo de negócio, tamanho e estrutura.  

Analisou-se também como são remunerados os recursos humanos dos 

concorrentes, quais suas políticas de cargos e salários, benefícios ofertados; o que a 

legislação e convenção coletiva da categoria determinam.  

Após todas as pesquisas foi elaborado um plano de ação para abertura do 

negócio, envolvendo seus aspectos mais relevantes, quais os serviços seriam 

ofertados, em qual tempo, de que maneira, como seria remunerado o capital 

humano, quais as estratégias de marketing e operacionais serão as mais adequadas 

ao modelo de negócio e por fim os aspectos financeiros. 

E pode-se concluir que o empreendimento analisado apresenta indicadores 

econômicos positivos, o modelo de negócio apresenta TIR (taxa de retorno sobre o 

investimento) igual a 26%, para um investimento de R$ 333.543,10, o payback se 

apresenta em 3 anos 1 mês e 20 dias, o VPL é igual a R$ 409.217,43, o ponto de 

equilíbrio no primeiro ano é igual a R$ 864.986,41 chegando a R$ 1.715.382,42 no 

quinto ano; índices que indicam que o negócio é viável, gera lucro e paga o 

investimento em um tempo considerado bom pelo mercado, o que reduz os riscos do 

investimento, além de fazer parte de um mercado em constante crescimento. Por 

fim, pode-se inferir que o business tem alto poder de expansão através de abertura 

de franquias ou mesmo de novas unidades, algo que as sócias pretendem estudar 

num futuro próximo. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – modelo da pesquisa efetuada 

 
 
Anexo II – Pesquisa de Clima Organizacional 

Pesquisa de clima organizacional 
Prezado Colaborador,  
Queremos saber o que você pense sobre a empresa. Por favor, assinale no quadro 
abaixo, com sua verdadeira e sincera impressão sobre os valores descritos. Sua 
opinião nos orientará no caminho que escolhemos percorrer.  
Nome (Opcional):   
Sexo (M/F):       Função:                   Idade:        Tempo de empresa:       
Escolaridade:         Tem filhos?              Se sim, quantos?    
Seu salário é a principal fonte de renda de sua família? 
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Responda ao questionário abaixo assinalando como você se sente quanto às 
situações apresentadas. Coloque um “X” no espaço correspondente à figura que 
melhor represente seu sentimento, ou seja, se você se sente: 	  

 

Assinale somente uma das alternativas de cada um dos itens. Faça esse trabalho 
com sinceridade e sem receio, pois os resultados dessa pesquisa não serão 
identificados individualmente.  
Se você não assinalar exatamente o que sente, o resultado será errado e teremos 
perdido uma ótima oportunidade de saber como estão se sentindo os funcionários 
da empresa.  

Por favor, não assinale mais de uma alternativa. 
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18.  Como é que você se sente em relação ao seu chefe imediato? 

 

Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

19.  Como é que você se sente em relação à Empresa? 

 

Sugestões:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	  
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20. Quanto à motivação, escolha uma das quatro respostas para cada questão: 

 

Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________ 

21. Você acha que existe alta rotatividade de pessoal no setor de beleza? Em sua 
opinião quais as principais causas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

22. Se você acredita que sim. O que acha que poderia ser feito para reverter este 
quadro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

23. De acordo com sua experiência você acredita que os salários, pisos ou 
comissões estão de acordo com o mercado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

24. Na sua opinião, quais os melhores benefícios oferecidos pelos empregadores 
desse mercado? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Questões para a Gerente:  

25. Você está satisfeito(a) com sua equipe quanto à faixa etária, sexo, formação? 
Qual seria o ideal? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	  

26. Como uma alta rotatividade pode impactar o desempenho de sua Equipe? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	  

 
Anexo III  
Aspectos legais e composição societária 
 
I. Aspectos Legais e composição societária; Certificações, Licenças, 
Regulamentações; 
a) Contrato Social de empresa limitada, composta por 2 sócios que será 
registrado na junta comercial; 
b) A empresa será optante pelo SIMPLES NACIONAL (forma simplificada de 
tributação de empresas que possuem faturamento anual de até R$3.600.000,00, 
engloba de forma simplificada os tributos IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, contribuição 
sindical patronal; IPI, ICMS, ISS); 
c) Cartão CNPJ; 
d) Inscrição Estadual; 
e) Inscrição Municipal; 
f) Licença de funcionamento pela prefeitura municipal (alvará); 
g) Inspeção e vistoria técnica, (Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros); 
h) Cadastro na Previdência Social; 
i) ANVISA- Licença Sanitária, observando as normas de 
higiene.http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Ouvidoria/Assun
to+de+Interesse/Fique+de+Olho/Saloes+de+beleza+e+similares 
j) Observar a LEI No 12.592, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, que trata das  
atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, 
Depilador e Maquiador. 
k) Filiação no Sindicato Patronal (SINCACES – Curitiba, PR) e observação da 
convenção coletiva de trabalho 2012/2013 do Sindicato dos funcionários 
(SINDICON- Curitiba, PR) 
l) Aprovação junto ao DETRAN das modificações realizadas no veículo; 
m) Seguro para salões de beleza;  
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n) Observar a LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976, principalmente o 
Art. 61º que diz: quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de 
armazenamento e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser 
dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes 
de assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto.  

Parágrafo único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, 
perfumes e similares deverão ter asseguradas as condições de desinfecção e 
higiene necessárias à preservação da saúde humana. 

 
 
Anexo IV 

 
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002871/2012 
SINDICATO EMP COND RES C C V L ADM IMOVEIS TURISMO CTBA, CNPJ n. 
81.104.093/0001-04, neste ato representado (a) por seu Secretário Geral, Sr (a). 
ROSICLER MARIA TORQUATO; E 
SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA, SALOES DE CABELEIREIROS, 
CENTRO DE ESTETICAS E SIMILARES DE CURITIBA E REGIAO, CNPJ n. 
00.180.876/0001-67, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr (a). MARIA 
DELI MEDEIROS DE MEDEIROS; 
Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período 
de 1º de maio de 2012 a 30 de abril de 2013 e a data-base da categoria em 1º de 
maio. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 
empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras, Oficiais Barbeiros 
(inclusive aprendizes, ajudantes) Manicures e Empregados em Salões de 
Cabeleireiros para homens, com abrangência territorial em Almirante 
Tamandaré/PR, Araucária/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Campo 
Largo/PR, Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Mandirituba/PR, Piraquara/PR, 
Quatro Barras/PR, Rio Branco do Sul/PR e São José dos Pinhais/PR. 
Salários, Reajustes e Pagamento 
Piso Salarial 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
A partir de 1º de Maio de 2012 ficam assegurados os seguintes Pisos Salariais: 
a) CABELEIREIRO E ESTETICISTA PROFISSIONAL, COM DIPLOMA 
FORNECIDO POR ESCOLA PROFISSIONAL: Piso salarial de R$. 1.387,50 (um mil, 
trezentos e oitenta e sete reais e cincoenta centavos). 
b) CABELEIREIRO E ESTETICISTA PRÁTICO: Piso salarial de R$. 927,00 
(novecentos e vinte e sete reais).  
c) PODÓLOGO, COM DIPLOMA FORNECIDO POR ESCOLA PROFISSIONAL: 
Piso salarial de R$. 951,00 (novecentos e cincoenta e um reais).  
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d) OFICIAL BARBEIRO, MANICURE, PEDICURE, CALISTA, MASSAGISTA, 
DEPILADORA, MAQUILADORA: Piso salarial de R$.  848,00 (oitocentos e quarenta 
e oito reais). 
e) AUXILIARES E ESTAGIÁRIOS DE CABELEIREIROS E DE ESTETICISTAS, 
AJUDANTES, MANOBRISTA E DEMAIS EMPREGADOS EXERCENTES DE 
OUTRAS FUNÇÕES: Piso salarial de R$. 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais). 
Reajustes/Correções Salariais 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
Os salários fixos dos integrantes da categoria ou a parte fixa dos salários de Maio de 
2011, já corrigidos da forma da Convenção Coletiva de Trabalho anterior, serão 
corrigidos a partir de 01 de Maio de 2012 com a aplicação do percentual de 7,0 % 
(sete por cento). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados admitidos após 1º de Maio de 2011 será 
garantido o reajuste estabelecido nesta cláusula, proporcional ao tempo de serviço, 
conforme tabela abaixo: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A correção salarial ora estabelecida compensa todos os 
aumentos, antecipações e reajustes salariais, abonos salariais ou não, de natureza 
espontânea ou compulsória, concedidos pelo empregador desde maio de 2011. Não 
serão compensados os aumentos salariais decorrentes de promoção, transferência 
de cargo, equiparação salarial por ordem judicial, término de aprendizagem ou 
implemento de idade (Instrução Normativa nº. 4/TST, alínea XXI). 
CLÁUSULA QUINTA - ANOTAÇÕES NA C.T.P.S. 
Obrigatoriedade de anotação, em Carteira de Trabalho, dos salários reajustados e 
dos percentuais de comissão e a função que o empregado exerça. 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos 
CLÁUSULA SEXTA - ENVELOPE DE PAGAMENTO OU CONTRACHEQUES 
Obrigatoriedade de fornecimento, pelas empresas aos empregados, de envelope de 
pagamento ou contracheques, discriminando as importâncias da remuneração e os 
respectivos descontos efetuados, inclusive do FGTS. 
CLÁUSULA SÉTIMA - TRABALHO EXTRAORDINARIO 
Os empregados que, em regime de trabalho extraordinário, operem após as 19:00 
(dezenove) horas, farão jus à refeição fornecida pelo empregador ou a um 
pagamento equivalente a 5% (cinco por cento) do Salário Mínimo, por dia em que 
ocorrer tal situação. 
CLÁUSULA OITAVA - CAIXA 
O empregador somente poderá cobrar de seu empregado, o valor de cheque ou 
cartões de crédito de cliente ou terceiros recebido em pagamento, no caso de 
descumprimento, pelo empregado, das regras estabelecidas pelo empregador para 
tal forma de pagamento. 
CLÁUSULA NONA - CAIXA - TOLERÂNCIA 
Os empregados que, na loja ou escritório, atuarem na função de caixa, na recepção 
e pagamento de valores, junto ao público, conferindo dinheiro, cheques, cartões de 
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crédito e outros títulos de créditos, notas fiscais, liberando mercadorias e obrigados 
a prestação de contas dos interesses a seu cargo, terão uma tolerância máxima 
mensal equivalente a 10% (dez por cento) da garantia salarial (CLÁUSULA PISO 
SALARIAL). Os empregados, entretanto, empregarão toda a diligência na execução 
do seu trabalho, evitando ao máximo a concorrência de prejuízo, observando 
estritamente as instruções do empregador. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DIFERENÇAS 
Em face da data de celebração da presente convenção coletiva de trabalho, as 
eventuais diferenças nos salários de Maio e Junho/2012, em decorrência do reajuste 
a partir de Maio de 2012, poderão ser pagas juntamente com o salário do mês de 
Julho de 2012. 
Remuneração DSR 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PARCELA DO REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO 
Fica vedada a inclusão da parcela correspondente ao repouso semanal remunerado, 
que trata a Lei 605/49, nos percentuais de comissões, ficando ajustado que o cálculo 
de dito repouso será feito dividindo-se o valor das comissões pelos dias 
efetivamente trabalhados multiplicando-se pelo número de domingos e feriados do 
mês correspondente. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 
No caso de trabalho em feriados, os empregados terão direito a folga compensatória 
e ao recebimento das horas laboradas no feriado, com adicional de 100% (cem por 
cento), e, no caso de trabalho aos domingos, os empregados terão direito a folga 
compensatória e ao recebimento das horas laboradas no domingo, como horas 
extras, com adicional de 50% (cinquenta por cento). 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
Adicional de Hora-Extra 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAS 
As horas extras serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor da hora normal. 
Adicional de Tempo de Serviço 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANUÊNIO 
Institui-se adicional de tempo de serviço de 1% (um por cento) calculado sobre os 
salários base, por ano de serviço prestado a mesma empresa, constados a partir de 
1º de maio de 1987. 
Adicional Noturno 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADICIONAL NOTURNO 
O serviço executado à partir das 22:00 (vinte e duas) horas até às 5:00 (cinco) horas 
da manhã, terá um adicional noturno fixado em 30% (trinta por cento).  
Comissões 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMISSÕES 
Obrigatoriedade das empresas fornecerem aos empregados comissionistas, o valor 
das vendas do mês e sobre que valor foram calculadas as comissões e o repouso 
semanal remunerado. 
Auxílio Alimentação 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CESTA BÁSICA 
Os empregadores fornecerão para cada empregado que percebam salário igual ou 
inferior ao estabelecido na Cláusula 03 (Piso Salarial), e que não percebam 
comissões, uma cesta básica de alimentos, mensalmente. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O benefício previsto nesta cláusula poderá ser substituído 
pelo seu pagamento em dinheiro fixando-se o valor da cesta em R$. 120,00 (cento e 
vinte reais), sendo que no caso de utilização desta substituição, o valor pago não 
integrará a remuneração do trabalhador para qualquer efeito legal. 
Auxílio Transporte 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALE TRANSPORTE 
Os empregadores fornecerão vale transporte aos seus empregados na forma da lei, 
facultado ao empregador o seu fornecimento no valor correspondente, por meio de 
pagamento antecipado em dinheiro, a título de auxilio transporte, não se 
caracterizando neste caso em salário “ in natura” , não se incorporando, dessa 
forma, a remuneração do empregado para quaisquer efeitos legais. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregadores descontarão dos salários dos empregados 
beneficiados, o limite máximo de 4% (quatro por cento) sobre o salário base. 
Auxílio Morte/Funeral 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO FUNERAL 
Em caso de morte do empregado, a empresa concederá auxílio funeral equivalente 
a 03 (tres) Salários Mínimos. 
Auxílio Creche 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CRECHES 
Os estabelecimentos que tenham em seus quadros 30 (trinta) ou mais mulheres 
maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, propiciarão ou manterão convênios com 
creches, para guarda e assistência de seus filhos, em período de amamentação, de 
acordo com o parágrafo 01 do inciso IV do artigo 389 da CLT, ou reembolsar o valor 
pago pela empregada a este título. 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades 
Normas para Admissão/Contratação 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADO SUBSTITUTO 
Aos empregados admitidos para a função de outro, dispensado sem justa causa, 
será garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem 
considerar vantagens pessoais. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
Para sua validade, os contratos de experiência deverão ser Expressamente 
celebrados e a assinatura do empregado deverá ser sobre posta à data. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ADMISSÃO - C.T.P.S. 
A CTPS será obrigatoriamente apresentada contra recibo, pelo empregado a 
empresa que o admitir, o qual terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
anotação da data de admissão, a remuneração e condições especiais, se houver, na 
forma do disposto no art. 29 da CLT. 
Desligamento/Demissão 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA 
Na cessação do contrato de trabalho, desde que não tenha sido demitido por justa 
causa, mesmo o empregado com menos de 12 (doze) meses de serviço, terá direito 
à remuneração das férias proporcionais na base de 1/12 (um doze avos) por mês de 
serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA 
No caso de dispensa por justa causa, a empresa comunicará por escrito ao 
empregado o motivo da dispensa. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - C.T.P.S. 
Na rescisão contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa na Carteira de 
Trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do desligamento, sob pena do 
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pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da rescisão, ficando 
ressalvados os casos em que o trabalhador der causa a mora, quando deverá a 
empresa comunicar ao Sindicato Obreiro. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
As empresas deverão fornecer obrigatoriamente uma via da quitação da rescisão de 
contrato de trabalho aos empregados desligados a qualquer título, com menos de 01 
(um) ano de serviço na mesma empresa. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos documentos de aviso prévio e termo de rescisão de 
contrato de trabalho relativo a empregados com menos de 01 (um) ano de serviço, 
que não saibam ler nem escrever, a empresa deverá além de sua impressão digital, 
fazer constar à assinatura de duas testemunhas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No ato de homologação de quitação da rescisão de 
contrato de trabalho, a empresa envidará esforços para entregar ao empregado o 
extrato da conta do FGTS constando a situação dos depósitos e rendimentos do 
mês imediatamente anterior ao desligamento do empregado. 
Aviso Prévio 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO 
Durante o prazo de aviso prévio, dado por qualquer das partes, ficam vedadas 
alterações nas condições de trabalho, inclusive transferências de local de trabalho, 
horário ou qualquer outra alteração, sob pena de rescisão imediata do contrato de 
trabalho. 
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
Atribuições da Função/Desvio de Função 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONFERÊNCIA DO CAIXA 
O caixa prestará contas pessoalmente dos valores em dinheiro, cheques e outros 
títulos de crédito, mediante formulário que preparem e autentiquem. O empregador 
ou superior hierárquico conferirá no ato os valores em cheque, dinheiro e outros 
títulos, sob pena de não poder imputar ao caixa eventual deficiência. 
Estabilidade Serviço Militar 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SERVIÇO MILITAR 
Fica assegurada aos empregados em idade de convocação para o Serviço Militar, 
estabilidade no emprego, desde o alistamento até 90 (noventa) dias após a baixa ou 
desincorporação. 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ESTABILIDADE 
Fica assegurada a estabilidade provisória no emprego, pelo prazo mínimo de 12 
(doze) meses após a alta médica, aos empregados que tenham ficado afastados em 
decorrência de acidente de trabalho, desde que após a consolidação das lesões, 
tenha resultado seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que 
exercia habitualmente. 
Outras estabilidades 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADA GESTANTE 
Fica assegurada a empregada gestante, estabilidade no emprego desde o início da 
gravidez, até 60 (sessenta) dias após o término de licença previdenciária, não 
podendo ser concedido aviso prévio ou férias neste prazo, salvo a pedido da 
empregada, devendo no caso de dispensa injusta a empregada denunciar seu 
estado gravídico. 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
Duração e Horário 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FOLGAS 
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As empresas que funcionarem aos domingos e feriados, deverão dar ciência da 
escala de folgas, com antecedência mínima de 07 (sete) dias do início das mesmas. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CARTÃO PONTO 
Os cartões ponto ou Livro Ponto, quando instituídas pela empresa, deverão ser 
efetivamente marcados ou assinalados pelos empregados. 
Prorrogação/Redução de Jornada 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ESTUDANTES 
Fica vedada a prorrogação de horário de trabalho aos empregados estudantes que 
comprovarem a sua situação escolar, desde que Expressem o seu desinteresse pela 
citada prorrogação. 
Intervalos para Descanso 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INTERVALOS PARA DESCANSO 
Os empregadores autorizarão, havendo condições adequadas, que seus 
empregados permaneçam no recinto de trabalho, para gozo de intervalos para 
descanso (art. 71 da CLT). Tal situação, se efetivada, não ensejará trabalho 
extraordinário ou remuneração correspondente. 
Faltas 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - AUSÊNCIAS LEGAIS 
Serão consideradas ausências legais, portanto remuneradas, as seguintes situações 
e períodos: 
a) 4 dias, por motivo de casamento;  
b) 2 dias no caso de falecimento de cônjuge, sogro, sogra, descendentes e 
ascendentes, mais o dia da ocorrência do fato;  
c) 1  dia,  no  caso  de  necessidade  de  internamento  hospitalar  de  cônjuge  
ou  filhos,  e  para  obtenção  de  documentos  legais,  desde que devidamente 
comprovados; 
d) Serão abonadas as faltas do empregado estudante vestibulando, desde que 
comprovadamente decorrerem da prestação de exames na cidade em que trabalha;  
e) 5 dias no caso de nascimento de filho (licença paternidade).  
Férias e Licenças 
Duração e Concessão de Férias 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FERIAS 
As empresas comunicarão aos empregados a data de início das férias por escrito, 
mediante recibo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
Remuneração de Férias 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS 
O pagamento das férias, a qualquer título, inclusive proporcional, será sempre 
acrescido com o terço constitucional, inclusive para os efeitos do art. 144 da CLT. 
Saúde e Segurança do Trabalhador 
Condições de Ambiente de Trabalho  
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LIMPEZA EXTERNA 
A mulher não poderá ser incumbida da limpeza externa das janelas dos prédios, 
exceto das existentes no andar térreo e aquelas que possam ser alcançadas de 
dispositivos apropriados, sem necessidades de andaimes ou escadas. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ASSENTOS 
O empregador, havendo condições técnicas, autorizará a utilização de assentos 
apropriados nos momentos de pausa no atendimento ao público. Os empregados 
utilizarão os assentos com decoro, e serão diligentes no caso de presença do 
público. 
Uniforme 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - UNIFORMES 
Obrigatoriedade das empresas fornecerem uniformes gratuitamente, quando exigido 
o seu uso, respeitada a resolução 18/94, da Secretaria de Estado da Saúde do Pr. 
Relações Sindicais 
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DIRIGENTES SINDICAIS 
As empresas com contingente maior que 20 (vinte) empregados por 
estabelecimento, concederão licença não remunerada aos dirigentes sindicais 
eleitos e no exercício de seu mandato, para participação em reuniões, conferências, 
congressos e simpósios. Licença que será solicitada pela entidade sindical, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias ao ano. 
Acesso a Informações da Empresa 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DOS EMPREGADOS 
As empresas ficam obrigadas a encaminharem a Entidade Profissional uma cópia de 
sua RAIS – Relação Anual de Informações Sociais ou outro documento equivalente 
contendo a relação e salários consignados na RAIS, no prazo de 30(trinta) dias da 
entrega do referido documento ao órgão competente. Fica obrigada a Entidade 
Sindical obreira a manter em sigilo as informações, salvo uso necessário. 
Contribuições Sindicais 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 
EMPREGADOS 
Fica estabelecida obrigatoriedade das empresas descontarem de todos os seus 
empregados abrangidos e beneficiados, direta ou indiretamente pela presente 
Convenção Coletiva de Trabalho, a taxa de Reversão Salarial Assistencial em favor 
do SINDICATO DOS EMPREGADOS em sua respectiva base territorial, duas 
parcelas de R$. 30,00 (trinta reais) cada. A primeira parcela deverá ser descontada 
na folha de pagamento do mês de Julho de 2012 e recolhida até o dia 10 de Agosto 
de 2012, e a segunda parcela, também de R$. 30,00 (trinta reais), deverá ser 
descontada na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2012 e recolhida até o 
dia 10 de Janeiro de 2.013. Tais importâncias deverão ser recolhidas em guias 
fornecidas pelo Sindicato Profissional, ou através de ordem de pagamento, em favor 
do sindicato Profissional, na Caixa Econômica Federal. Será obrigatório o desconto 
da Taxa de Contribuição Assistencial dos novos empregados admitidos na empresa, 
após a data-base, com prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento, desde que não 
tenha recolhido no emprego anterior. A entidade sindical profissional beneficiada 
atenderá a eventuais dúvidas ou reclamações formuladas pelos empregados por 
ocasião do desconto. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 
PATRONAL 
Com a finalidade de ampliar os serviços assistenciais e propiciar o oferecimento de 
cursos profissionais aos seus contribuintes, foi instituída a Taxa de Reversão 
Assistencial Patronal, ad referendum da Assembléia Geral, em consonância com o 
art. 513, letra “ e” , da CLT, cuja Taxa deverá ser recolhida por todos os integrantes 
da categoria dentro dos seguintes critérios: As empresas, proprietários de salões ou 
institutos de beleza e similares, deverão recolher até 30 de setembro de 2012, um 
valor equivalente a R$. 50,00 (cincoenta reais) por empresa. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O não recolhimento das taxas estipuladas nas cláusulas “ 
45 e 46” desta Convenção Coletiva de Trabalho, sujeitará as empresas 
inadimplentes a aplicação dos acréscimos previstos no artigo 600 da CLT. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado aos empregados nao sindicalizados, o 
direito de oposição ao desconto previsto na cláusula “ 45” , através do envio de 
manifestação por escrito, pessoal e formal (de próprio punho) e individualmente pelo 
empregado, diretamente na sede do sindicato laboral, até 10 (dez) dias após a 
assinatura do instrumento coletivo de trabalho, com identificação e assinatura do 
oponente. 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO - ACORDO 
Fica estabelecida a possibilidade de celebração de Acordo Coletivo de Trabalho 
entre o SINDICATO OBREIRO e as EMPRESAS, para compensação ou 
prorrogação da jornada de trabalho, observadas as disposições contidas no título VI 
da CLT. 
Outras disposições sobre representação e organização 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CATEGORIAS ABRANGIDAS PELO 
SINDICATO DOS EMPREGADOS 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange os empregados em Salões de 
Cabeleireiros, Centros de Estética, Massagistas, Manicuros, Pedicuros, Podólogos, 
Calistas, Esteticistas, Centros de Maquiagem e limpeza de Pele e Depilação, 
Institutos de Beleza e similares, Femininos e Masculinos, estando, portanto, 
excluídos os autônomos, ou seja, os profissionais cuja prestação decorre de contrato 
de arrendamento individualmente homologado pelos sindicatos patronal, de 
autônomos e dos empregados, que detenham alvará de autônomo e que 
mantenham contribuições como tal, junto ao INSS. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - REPRESENTAÇÃO 
O presente ajuste é considerado firme e valioso para abranger por seus dispositivos, 
todos os contratos de trabalho firmados entre as empresas representadas pela 
entidade sindical da categoria econômica convenente e os trabalhadores 
pertencentes a categoria profissional da respectiva entidade, nos municípios de: 
CURITIBA, ARAUCÁRIA, CONTENDA, LAPA, BALSA NOVA, ANTONIO OLINTO, 
SÃO MATEUS DO SUL, PAULO FRONTIM, PAULA FREITAS, QUITANDINHA, 
CAMPO DO TENENTE, RIO NEGRO, PIÊM, AGUDOS DO SUL, TIJUCAS DO SUL, 
MANDIRITUBA, FAZENDA RIO GRANDE, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PIRAQUARA, 
PINHAIS, QUATRO BARRAS, COLOMBO, CAMPINA GRANDE DO SUL, 
BOCAIÚVA DO SUL, ALMIRANTE TAMANDARÉ, CAMPO LARGO, ITAPERUÇU, 
RIO BRANCO DO SUL, CERRO AZUL, TUNAS DO PARANÁ, ADRIANÓPOLIS, 
DOUTOR ULISSES E CAMPO MAGRO. 
Disposições Gerais 
Descumprimento do Instrumento Coletivo 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DESCUMPRIMENTO  
Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas da presente CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO ficam os infratores obrigados ao pagamento de multa 
igual à meio salário mínimo vigente, que reverterá em favor da parte prejudicada. 
ROSICLER MARIA TORQUATO 
Secretário Geral 
SINDICATO EMP COND RES C C V L ADM IMOVEIS TURISMO CTBA 
MARIA DELI MEDEIROS DE MEDEIROS 
Presidente 
SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA, SALOES DE CABELEIREIROS, 
CENTRO DE ESTETICAS E SIMILARES DE CURITIBA E REGIAO 
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 
Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br 09/10/2012 
MR053518/2012 46212.012845/2012-03 09/10/2012 
 
 
ANEXO V 
 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR004495/2012 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS 
DE TELEMACO BORBA - SINCONVERT, CNPJ n. 81.393.142/0001-68, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). OLIMPIO MAINARDES FILHO; 
SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE TOLEDO, CNPJ n. 
80.878.085/0001-44, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ 
ADAO TURMINA; 
SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA, CNPJ 
n. 80.891.708/0001-19, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
HAILTON GONCALVES; 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOV DE UNIAO DA VITORIA, CNPJ n. 
80.060.635/0001-13, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
LOURENCO JOHANN; 
SINDICATO DOS TRAB. CONDUTORES DE VEICULOS MOTONETAS, 
MOTOCICLETAS E SIMILARES DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA, 
CNPJ n. 02.914.270/0001-33, neste ato representado(a) por seu Secretário Geral, 
Sr(a). EDMILSON PEREIRA DA MATA 
FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DO EST PR, CNPJ n. 
81.455.248/0001-49, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EPITACIO 
ANTONIO DOS SANTOS; 
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E ANEXOS DE 
APUCARANA, CNPJ n. 81.878.845/0001-86, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). LAUDECIR PITTA MOURINHO; 
SINDICATO C V R T E T C P U M C L I I T CAMPO MOURAO PR, CNPJ n. 
84.782.846/0001-10, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
APARECIDO NOGUEIRA DA SILVA; 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR, CNPJ n. 
77.841.682/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). HILMAR 
ADAMS; 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS 
DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV, CNPJ n. 78.687.431/0001-65, neste ato 
representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). ANTONIO DA CONCEICAO PERON; 
SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO, CNPJ n. 
78.686.888/0001-55, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSIEL 
TADEU TELES  
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOV DE GUARAPUAVA, CNPJ n. 
80.620.206/0001-53, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
VALDEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO; 
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SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA, CNPJ n. 
78.636.222/0001-92, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO 
BATISTA DA SILVA; 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSP C P U MOT COB LINHAS 
INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA, CNPJ n. 79.147.450/0001-61, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr (a). RONALDO JOSE DA SILVA; 
SIND DOS COND DE VEIC ROD E ANEXOS DE PARANAGUA, CNPJ n. 
80.295.199/0001-61, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr (a). JOSIEL 
VEIGA; 
SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, 
TRAB.TRANSP. ROD. PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato 
representado(a) por seu Tesoureiro, Sr (a). GERVASIO ANTONIO FRITZEN; 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
EM GERAL E TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PONTA 
GROSSA, CNPJ n. 80.251.929/0001-22, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr (a). DAMAZO DE OLIVEIRA; E 
SIND COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EST DO PARANA, CNPJ n. 
76.683.010/0001-30, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO 
HERMINIO PENNACCHI; 
Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período 
de 1º de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013 e a data-base da categoria em 1º de 
agosto. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional 
dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do 2º Grupo de 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos da CNTTT, previsto no quadro 
de atividades e profissões a que se refere o anexo do artigo 577 da CLT, e 
representando também todos os motoristas em geral, inclusive como categoria 
profissional diferenciada, todos os condutores de veículos rodoviários, inclusive 
como categoria profissional diferenciada, condutores de veículos em geral, 
condutores de veículos profissionais habilitados nas categorias A,B,C,D e E, a teor 
do art. 143 do CBT, motoristas vendedores e/ou entregadores pracistas, 
motociclistas, manobristas, operadores de máquinas e/ou empilhadeiras e 
condutores de equipamento automotor destinado a movimentação de cargas, assim 
como representando os empregados nas empresas dos setores a seguir 
especificados: "Empresas de Transportes Rodoviários das categorias econômicas 
de Transportes Rodoviários de Passageiros (Municipais, Intermunicipais, 
Interestaduais, Internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, 
Intermunicipal, Interestadual e Internacional)em Geral, Carregadores e 
Transportadores de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos de Serviços, e os 
empregados nas empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a 
movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, 
mediante a utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à 
prestação de serviços de logística, armazenagem ou integração multimodal, 
Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, inclusive em 
Automóvel de Aluguel (Táxi), Guardadores de Automóveis, Empregados de 
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Agências e Estações Rodoviárias, Transportes de Passageiros por Fretamento 
(Turismo e Escolares), condutores de trator de roda, trator de esteira, trator misto, 
condutores de equipamento automotor destinado a execução de trabalho agrícola, 
de terraplenagem, de construção ou pavimentação, habilitados nas categorias C,D e 
E do art. 144 do CBT, ajudantes de motorista, como categoria similar, entendidos 
aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente auxiliam o motorista em 
cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte, 
empregados condutores de veículos, motoristas, como categoria diferenciada, nas 
empresas dos setores de: "Indústrias da Alimentação, Indústrias do Vestuário, 
Indústrias da Construção e do Mobiliário, Indústrias Urbanas (Inclusive Energia 
Elétrica, Água, Esgoto, Saneamento), Indústrias Extrativas, Indústrias de Fiação e 
Tecelagem, Indústrias de Artefatos de Couro, Indústrias de Artefatos de Borracha, 
Indústrias de Joalherias e Lapidação de Pedras Preciosas, Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas, Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça, Indústrias Gráficas, 
Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmicas de Louça e Porcelana, Indústrias 
de Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Indústrias Cinematográficas, Indústrias 
de Beneficiamento, Indústrias de Artesanato em Geral e Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e do Material Elétrico". "Comércio Atacadista, Comércio Varejista, 
Agentes Autônomos do Comércio, Comércio Armazenador, Turismo e Hospitalidade, 
Empresas de Refeições Coletivas e Estabelecimentos de Serviços de Saúde". 
"Empresas de Comunicações, Empresas Jornalísticas, Empresas de Rádio e 
Televisão e Empresas de Publicidade". Estabelecimentos Bancários, Empresas de 
Seguros Privados e Capitalização, Agentes Autônomos de Seguros Privados e de 
Crédito e Entidades de Previdência Privada". "Estabelecimentos de Ensino, Empresa 
de Difusão Cultural e Artísticas, Estabelecimentos de Cultura Física e 
Estabelecimentos Hípicos", definidos na forma do quadro anexo do Artigo 577 da 
CLT". E os empregados condutores de veículos e motoristas, como categoria 
diferenciada, nas empresas dos setores a seguir: "Empregadores na Lavoura, 
Empregadores na Pecuária e Empregadores na Produção Extrativa Rural", definidos 
na forma do Artigo 1º das Portarias nºs 71 e 394 do MTPS". Cooperativas em Geral, 
"grupo constituído pelas Cooperativas de todos os setores econômicos", "Serviços 
Públicos", "Empresas de Economia mista de serviços públicos e seus 
concessionários e de outros ramos da economia; empresas públicas de 
administração direta e indireta cujos empregados sejam regidos pelo sistema da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com abrangência territorial em PR. 
Salários, Reajustes e Pagamento 
Piso Salarial 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 
Assegura-se a partir de 1º Agosto de 2012, os seguintes pisos salariais: 
e) - Para Motoristas de "Jamanta, Carreta, Semi Reboques, Bitrem e Ônibus", 
R$ 1.400,00.  
f) - Para Motoristas de caminhões "Truck", R$ 1.200,00.  
g) - Para Motoristas de caminhões de grande porte como "Toco", R$ 1.100,00.  
h) - Para Motoristas de "veículos leves" (como Kombi, semelhantes e 
operadores de empilhadeira) e caminhões (como MB/680 e semelhantes), R$ 
1.000,00.  
i) - Para "Motociclistas" R$ 860,00  
j) - Para "Ajudantes de motoristas" R$ 812,00  
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PARÁGRAFO ÚNICO - DIFERENÇAS SALARIAIS: As diferenças salariais causadas 
pelo atraso nas negociações da presente Convenção Coletiva de Trabalho poderão 
ser pagas juntamente com o salário do mês de outubro de 2012, sem outros ônus. 
Reajustes/Correções Salariais 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL E PRODUTIVIDADE 
Convenciona-se que as empresas representadas pelas Entidades Sindicais 
Patronais do Comércio Varejista abrangidas por esta convenção, adotarão os 
mesmos percentuais de reajustes salariais e Taxa de produtividade ou outros 
benefícios desta ordem que for determinado pela legislação em vigor nas 
respectivas datas-bases e condições estabelecidas em Convenção Coletiva de 
Trabalho entre as Entidades Sindicais Patronais convenentes e a correspondente 
dos trabalhadores da categoria preponderante. 
Descontos Salariais 
CLÁUSULA QUINTA - DESCONTO EM FOLHA 
Para os efeitos do artigo 462 da CLT, a empresa poderá descontar da remuneração 
mensal do empregado, quando Expressamente autorizadas pelo mesmo, e desde 
que não excedam 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, as parcelas 
relativas à empréstimos dos convênios MTB/CEF e SINDICATOS PROFISSIONAIS, 
bem como planos de assistência médica e/ou odontológica, convênio com farmácia, 
óticas, supermercados e congêneres, dentre outros, mensalidades de seguros de 
vida, além de empréstimos pessoais, em caráter excepcional, para atender 
emergência, feitos pelos sindicatos profissionais convenentes. Uma vez autorizado o 
desconto, individualmente ou coletivamente, não mais poderá o empregado pleitear 
a devolução do mesmo. Outrossim, em todas estas hipóteses o empregado poderá, 
a qualquer tempo, revogar a autorização, desde que seus débitos estejam liquidados 
com o sindicato, a partir de quando, então, o desconto deixará de ser procedido. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O repasse das importâncias descontadas, devidas aos 
sindicatos profissionais, será efetuado até o 5º dia útil após o desconto. 
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO 
INERENTES À PROFISSÃO 
A empresa deverá comunicar a ocorrência de multa de trânsito praticada pelo 
empregado, apresentando a este cópia de auto de infração, desde que decorrente 
do exercício de sua atividade. Neste caso, o empregado poderá solicitar e 
providenciar o recurso administrativo cabível, devendo a empresa, querendo o 
empregado, fazê-lo. Enquanto estiver sub-judicie, se não comprovado o dolo ou 
culpa evidente, não poderá a empresa efetuar quaisquer descontos a este título, 
ressalvada a hipótese de rescisão contratual ou quando o empregado não 
apresentar justificativa sustentável para a defesa. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se os descontos acima forem efetuados em folha de 
pagamento, poderão sê-lo, de uma única vez ou parcelados, neste último caso, 
serão corrigidos. Recomenda-se que esta circunstância seja inserida no contrato de 
trabalho conforme § 1º do Art. 462 da CLT. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de ocorrência de multa de trânsito aplicada 
em veículo conduzido pelo empregado, a empresa poderá providenciar a 
apresentação do condutor veículo, remetendo à autoridade de trânsito o respectivo 
auto de apresentação devidamente firmado, acompanhado dos documentos 
pessoais do condutor do veículo, para os efeitos legais previstos pelo Código 
Brasileiro de Trânsito. 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
Adicional de Hora-Extra 



 
 

 

90 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 
As horas extras serão pagas, com os adicionais previstos na Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria preponderante. 
Auxílio Alimentação 
CLÁUSULA OITAVA - ALIMENTAÇÃO E ESTADIA 
Os empregados serão reembolsados, quando em viagem a serviço fora do município 
sede das empresas e que implique em necessidade de refeições e pernoites, das 
despesas devidas com alimentação e estadia, em níveis adequados, ajustados com 
as empresas, não podendo em hipótese nenhuma ser inferior ao aqui ajustado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aos empregados, quando em viagem a serviço das 
empresas, fora do seu domicílio sede, fica assegurada a percepção de alimentação 
e estadia paga pelas empresas, nos seguintes valores: R$ 12,00, (doze reais) para 
almoço; R$ 12,00, (doze reais) para jantar; R$ 5,50, (cinco reais e cinquenta 
centavos), para café; R$ 5,50, (cinco reais e cinquenta centavos), para pernoite, 
totalizando R$ 35,00 (trinta e cinco reais) de despesas diárias comprovadas por 
documentos fiscais, sem natureza salarial. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que mantiverem convênios com 
Restaurantes e Dormitórios para o atendimento das obrigações da cláusula 8 e 
parágrafos primeiro, ficam desobrigadas do reembolso. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas referidas na cláusula 8 e parágrafos 
primeiro e parágrafo segundo não terão natureza salarial. 
Seguro de Vida 
CLÁUSULA NONA - SEGURO DE VIDA 
As empresas que não possuam seguro de vida em grupo poderão aderir no seguro 
mantido pelo sindicato profissional, mediante o pagamento equivalente a 3,5% (três 
e meio por cento) por empregado abrangido por esta convenção, ao Sindicato 
Profissional, que se obriga a manter apólice coletiva de seguro, em favor de seus 
representados. 
Caso a empresa não possua seguro de vida em grupo para seus empregados, nem 
venham a aderir ao seguro mantido pelo sindicato profissional, ficarão responsáveis, 
em caso de acidente que ocasione a morte do empregado abrangido por este 
instrumento, ou morte natural, em serviço, pelas despesas de translado e funeral do 
mesmo. 
Optando pelo seguro mantido pelo sindicato profissional, a empresa fornecerá os 
dados do empregado (nome completo, data de nascimento, RG, CPF), ao sindicato 
profissional, necessários à contratação do seguro por este mantido. 
O Seguro de vida será de conformidade com o parágrafo único do ART. 2° da Lei 
12.619/2012, devendo destinar a cobertura dos riscos pessoais inerentes as suas 
atividades no valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua 
categoria. 
A vigência do seguro de vida aderido no sindicato será contada a partir de 30 (trinta) 
dias após a comunicação e recolhimento por parte da empresa ao sindicato 
profissional, ocorrendo o evento dentro do período de carência de 30 (trinta) dias, 
não caberá qualquer responsabilidade ao sindicato profissional. 
O seguro de vida feito diretamente pelas empresas, não poderá sofrer desconto no 
salário do empregado, e deverá obedecer ao valor mínimo previsto no parágrafo 
único do Art. 2° da Lei 12.619/2012 que regulamentou a profissão de motorista. 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades. 
Outras normas referentes à admissão, demissão e modalidades de contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA - ANOTAÇÕES NA CARTEIRA PROFISSIONAL 
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As empresas anotarão na CTPS a função efetivamente exercida pelo empregado 
observada a classificação brasileira de ocupação (CBO). 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÕES CONTRATUAIS 
Nas rescisões contratuais aplicar-se-á o artigo 477 da CLT. Na hipótese de não ser 
efetuado o mencionado pagamento, nos termos estipulados, motivado pela ausência 
do empregado, a empresa fará comunicação por escrito ao Sindicato dos 
Trabalhadores, que terá 05 (cinco) dias para a sua manifestação. Persistindo a 
ausência, ficará a empresa dispensada de qualquer sanção. 
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
Estabilidade Aposentadoria 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EMPREGADO EM FASE DE 
APOSENTADORIA 
Ao empregado com mínimo de 07(sete) anos de trabalho na empresa e que na 
vigência do contrato de trabalho informar que está na condição de, no máximo em 
12 (doze) meses, adquirir o direito à aposentadoria, na hipótese de sua demissão 
desmotivada por iniciativa da empresa, ficará assegurado o reembolso dos valores 
por ele pagos, a título de contribuição providenciaria, enquanto não obtiver outro 
emprego ou até que seja aposentado sempre com base e limite no último salário 
percebido na empresa. O direito ao reembolso será assegurado por um período 
máximo de 12 (doze) meses, contados da data da comunicação da iminência da 
aposentadoria não fazendo jus ao mesmo direito o empregado que se demitir, 
celebrar acordo ou passar a perceber auxílio enfermidade ou se aposentar por 
invalidez. 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
Compensação de Jornada 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO/COMPENSAÇÃO 
Para as empresas e empregados que optarem pelo regime de compensação da 
jornada de trabalho, o horário será o seguinte: 
 - Extinção completa do trabalho aos sábados: as 08:00 horas de trabalho 
correspondente aos sábados serão compensadas no decurso da semana, de 
segunda à sexta-feira, com o acréscimo de até no máximo, duas horas diárias, de 
maneira que nesses dias se completem as 44:00 horas semanais, respeitados os 
intervalos de lei;  
b) - Extinção parcial do trabalho aos sábados: as horas correspondentes à 
redução do trabalho aos sábados, serão da mesma forma compensados pela 
prorrogação da jornada de trabalho de segunda à sexta-feira, observadas as 
condições básicas referidas no item anterior;  
c) - Competirá a cada empresa, de comum acordo com seus empregados, fixar 
a jornada de trabalho para efeitos de compensação, objetivando a extinção total ou 
parcial do expediente aos sábados, dentro das normas aqui estabelecidas.  
d) Os acordos individuais firmados entre a empresa e empregados será em três 
vias de igual teor, com a devida homologação e arquivo de uma via no Sindicato 
Profissional.  
Saúde e Segurança do Trabalhador 
Equipamentos de Segurança 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RÁDIO AMADOR 
Facultam-se as empresas, visando a segurança do trânsito, e na preservação de 
vidas humanas, a instalação de rádio PX ou sistemas de rastreamento em seus 
veículos. 
Aceitação de Atestados Médicos 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS 
As empresas aceitarão os atestados médicos e odontológicos expedidos pelos 
profissionais dos Sindicatos dos Trabalhadores, tendo em vista convênio firmado 
com UNIMED, SUS e INSS. 
Relações Sindicais 
Contribuições Sindicais 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 
TRABALHADORES À ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL 
Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado 
mediante autorização da assembléia geral extraordinária da entidade profissional, 
contribuirão com valor mensal a título de Contribuição Assistencial, nos termos 
Artigo 513 da CLT, “ e) impor contribuições a todos aqueles que participam das 
categorias” , MEMO CIRCULAR SRTE/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 e na 
conformidade com a decisão do STF. Supremo Tribunal Federal (RE 461.451-1 SP – 
Relator Ministro EROS GRAU – acórdão publicado no Diário da justiça da União, em 
05/5/2006) e do TST. Tribunal Superior do Trabalho (TST Processo. RR 
750.968/2001, Acórdão da 5.ª Turma, DJU 12.5.2006, Rel. Min. Gelson de Azevedo). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal e 
do Tribunal Superior do Trabalho e nos termos do Art. 513 da CLT, “ e) impor 
contribuições a todos aqueles que participam das categorias” , MEMO CIRCULAR 
SRTE/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 ficam as empresas obrigadas ao desconto de 1% 
(um por cento), do salário normativo, conforme aprovado em assembleia geral da 
categoria profissional, do salário básico de cada trabalhador, mensalmente, 
recolhendo o total descontado em conta bancária do sindicato profissional, através 
de guia por este fornecida, conforme assembleia da categoria realizada no mês de 
novembro de 2011. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido o direito de oposição dos 
trabalhadores não associados, na forma da MEMO CIRCULAR SRTE/MTE Nº 04 DE 
20/01/2006, a seguir transcrita: “ Para exercer o direito de oposição, o trabalhador 
deverá apresentar, no sindicato, carta escrita de próprio punho, no prazo de 10 dias 
antes do primeiro desconto, após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, e 
divulgação do referido instrumento pelo sindicato profissional. Havendo recusa do 
sindicato em receber a carta de oposição, essa poderá ser remetida pelo correio, 
com aviso de recebimento”. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas 
deverão ser tratados diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e 
qualquer responsabilidade em relação à cláusula. 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
DE TRABALHO 
As homologações de rescisão de contrato de motoristas e ajudantes serão 
efetuadas no Sindicato com sede no foro de execução do contrato de trabalho, por 
se tratar de categoria diferenciada. 
Disposições Gerais 
Regras para a Negociação 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONCLUSÃO 
Assim posto, por justas e contratadas, as entidades sindicais firmam a presente 
Convenção Coletiva de Trabalho em 2 vias de igual teor para que surtam os efeitos 
legais. 
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Aplicação do Instrumento Coletivo 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ABRANGÊNCIA E EXCLUSÕES 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange os Motoristas (Condutores de 
Veículos Rodoviários), Motoristas (Entregadores Pracistas), Motoristas 
(Vendedores), Manobristas, Operadores de Empilhadeiras, Motociclistas e Ajudantes 
de Motoristas categoria diferenciada que mantenham vínculo nas empresas do 
Comércio Varejista, representadas pelas entidades patronais, observada as 
respectivas bases territoriais. 
PARÁGRAFO ÚNICO - EXCLUSÕES: Restam excluídos, Expressamente, da 
abrangência do presente instrumento, os Motoristas (Condutores de Veículos 
Rodoviários), Motoristas (Entregadores Pracistas), Motoristas (Vendedores), 
Manobristas, Operadores de Empilhadeiras, Motociclistas e Ajudantes de Motoristas 
categoria diferenciada, com vínculo nas empresas do comércio em geral 
representado pelas entidades patronais, em que as empresas mantenham acordos 
coletivos próprios, com os sindicatos profissionais signatários do presente 
instrumento, hipótese em que prevalecerão estes, excluídas Expressamente as 
respectivas empresas e empregados da incidência da presente Convenção Coletiva 
de Trabalho. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CATEGORIA PREDOMINANTE SEM CONVENÇÃO 
COLETIVA 
Os motoristas e ajudantes, domiciliados em qualquer localidade em que os 
Sindicatos patronais do comércio não tenham celebrado Convenção Coletiva com a 
categoria comerciaria predominante, serão regidos pela Convenção celebrada pelas 
entidades patronais aqui presentes com a Federação dos Empregados no Comércio 
do Estado do Paraná, registrada na Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Paraná. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA 
PREDOMINANTE 
As condições de trabalho fixadas na Convenção Coletiva da categoria comerciaria 
predominante na empresa, firmada pelas entidades patronais participantes da 
Convenção Coletiva e o Sindicato de comerciários correspondentes, serão aplicadas 
aos motoristas e ajudantes, no que aqui não for regulado ou não for conflitante com 
disposições aqui adotadas, obrigando-se os Sindicatos Patronais a fornecerem cópia 
das mesmas Convenções e de seus aditivos. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão aplicadas aos motoristas e ajudantes de motorista 
antecipações, reajustes ou abonos espontaneamente concedidos por Acordos 
Coletivos, ou Aditivos à Convenção Coletiva da categoria predominante. 
Descumprimento do Instrumento Coletivo 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PENALIDADE 
Pela inobservância da presente Convenção será aplicada penalidade no valor de 
10% (dez por cento) do salário normativo, que reverterá em favor do empregado 
prejudicado. 
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E 
REVISÃO 
Os entendimentos com vistas à celebração de nova Convenção Coletiva para o 
próximo período (1º agosto de 2013 à 31 de Julho de 2014), deverão ser iniciados 
com antecedência de 60 (sessenta) dias antes do término desta Convenção. 
Outras Disposições 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LOCAÇÃO DE MOTOS, MANUTENÇÃO E 
USO DE IMAGEM 
As partes reconhecem que os benefícios eventual e formalmente concedidos pelas 
empresas aos condutores de motos e similares, tais como pagamento de aluguel de 
motos, manutenção, combustíveis ou outra ajuda de custo, bem como, o uso de 
imagem nas motocicletas e similares, com a finalidade de divulgar o nome da 
empresa não tem natureza salarial e não gera qualquer direito a vantagens ou 
indenizações aos condutores ou proprietários das motocicletas ou similares. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O direito ao recebimento dos benefícios constantes do caput 
desta cláusula, só ocorrerá quando o empregado utilizar sua própria moto, ou 
equipamento que seja co-proprietário, ou por ele arrendado formalmente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO 
As divergências serão dirimidas pelas partes, sendo que o foro competente para 
apreciar qualquer reclamação trabalhista oriunda da presente Convenção Coletiva 
de Trabalho será o da Vara do Trabalho ou do Juízo de Direito da localidade onde o 
empregado prestar seus serviços ao empregador. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EMPRESAS 
CONCORDATÁRIAS/FALIDAS 
As empresas concordatárias e a massa falida que continuar a operar e as empresas 
que comprovarem dificuldades econômicas poderão, previamente, negociar com a 
entidade sindical dos empregados, condições para pagamento dos salários, índices 
de correção salarial e haveres rescisórios. 
OLIMPIO MAINARDES FILHO 
Presidente 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS 
DE TELEMACO BORBA - SINCONVERT 
LUIZ ADAO TURMINA 
Presidente 
SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE TOLEDO 
HAILTON GONCALVES 
Presidente 
SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA 
LOURENCO JOHANN 
Presidente 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOV DE UNIAO DA VITORIA 
EDMILSON PEREIRA DA MATA 
Secretário Geral 
SINDICATO DOS TRAB. CONDUTORES DE VEICULOS MOTONETAS, 
MOTOCICLETAS E SIMILARES DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA 
EPITACIO ANTONIO DOS SANTOS 
Presidente 
FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DO EST PR 
LAUDECIR PITTA MOURINHO 
Presidente 
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E ANEXOS 
DE APUCARANA 
APARECIDO NOGUEIRA DA SILVA 
Presidente 
SINDICATO C V R T E T C P U M C L I I T CAMPO MOURAO PR 



 
 

 

95 
 

HILMAR ADAMS 
Presidente 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR 
ANTONIO DA CONCEICAO PERON 
Tesoureiro 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
URBANOS E EM GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS 
DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV 
JOSIEL TADEU TELES 
Presidente 
SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO 
VALDEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Presidente 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOV DE GUARAPUAVA 
JOAO BATISTA DA SILVA 
Presidente 
SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA 
RONALDO JOSE DA SILVA 
Presidente 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSP C P U MOT COB LINHAS 
INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA 
JOSIEL VEIGA 
Presidente 
SIND DOS COND DE VEIC ROD E ANEXOS DE PARANAGUA 
GERVASIO ANTONIO FRITZEN 
Tesoureiro 
SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM 
GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. PBCO 
DAMAZO DE OLIVEIRA 
Presidente 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS 
EM GERAL E TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PONTA 
GROSSA 
PAULO HERMINIO PENNACCHI 
Presidente 
SIND COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EST DO PARANA 
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 
Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

96 
 

 
 
 

 

 

 

APÊNDICE 
 

MARKETING DE GUERRILHA: UMA FORMA ALTERNATIVA E ECONÔMICA DE 
PROMOVER O NEGÓCIO BEAUTY EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

97 
 

MARKETING DE GUERRILHA: UMA FORMA ALTERNATIVA E ECONÔMICA DE 
PROMOVER O NEGÓCIO BEAUTY EXPRESS 

 
Rodolfo Magalhães Ferraz 
rodolfoferraz@gmail.com 

 
RESUMO 

 

O estudo propõe o Marketing de Guerrilha como alternativa de comunicação 

mercadológica para o salão móvel Beauty Express. Ações simples que exploram a 

criatividade na busca de novos meios, formatos e linguagens de divulgação são 

apresentadas como a base da promoção do negócio e mostram que uma estratégia 

econômica e inusitada traz resultados positivos,  sendo uma solução eficiente para a 

organização. 

 
 
PALAVRAS CHAVE 
 

Comunicação mercadológica, Marketing de Guerrilha, buzz, mídias alternativas.  

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Em toda a dinâmica do Marketing, promover produtos, serviços e ideias é 

peça fundamental para que as organizações atinjam seus objetivos mercadológicos. 

De acordo com Kotler e Keller (2006): 
“A comunicação mercadológica, ou de marketing, é o meio pelo qual as 
empresas buscam “informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou 
indiretamente – sobre os produtos e marcas que comercializam. Num certo 
sentido, a comunicação de marketing representa a ‘voz’ da marca e é o “meio 
pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com os 
consumidores.” (2006, p. 532) 

  

Por meio de diversas ferramentas como a propaganda, vendas pessoais, 

promoções de vendas, relações públicas e ações de eventos, as organizações 

buscam tornar público e divulgar sua proposta de valor, suas ideias, produtos e 
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serviços. É uma maneira estratégica e convencional de falar para seu cliente, 

persuadindo-o a experimentar a troca de valores com a empresa.  

Muito exploradas, e talvez ainda hoje os principais meios para concretização 

das ações do mix de comunicação, as mídias tradicionais como TV, Rádio, Jornal, 

Revistas, impressos simples são utilizadas para a veiculação dos mais diversos tipos 

de campanhas de propaganda. Entretanto, em muitas situações, elas não mais dão 

conta de atender a toda a dinâmica proporcionada pela velocidade das novas formas 

de se comunicar. O desenvolvimento tecnológico trouxe aos indivíduos um acesso 

muito mais rápido e fácil a informação, que não é mais estático. A informação é 

descentralizada, é construída, modificada, reinventada a cada instante, criando um 

meio de interatividade constante e de experiências nunca antes vividas. 

Novos meios de comunicação e principalmente a Internet têm imprimido um 

diferente ritmo à propagação das informações, que se espalham pelo mundo como 

vírus, gerando diversas outras possibilidades de se atingir as pessoas, o seu 

público, o seu cliente. Estas novas possibilidades, quando trabalhadas de forma 

estratégica, podem trazer excelentes resultados às empresas, dada sua capacidade 

de atingir um grande número de pessoas e ao baixo investimento que elas exigem. 

O Marketing de Guerrilha procura explorar este novo cenário e são ações deste viés 

que serão apresentadas neste trabalho como alternativas para o salão móvel Beauty 

Express. 

 

2. MARKETING DE GUERRILHA E A GERAÇÃO DE BUZZ 
 

Utilizado pela primeira vez na década de 80 por Jay Conrad Levinson, um 

renomado homem de marketing, o Marketing de Guerrilha é entendido como o uso 

consciente do Marketing em estratégias alternativas. Como o próprio criador do 

termo afirma em seu livro Marketing de Guerrilha (Levinson, 1989), esta estratégia 

“utiliza maneiras não-convencionais” e flexíveis para fazer o marketing, trazendo 

resultados significativos e de uma forma muito mais econômica. Uma ação 

tipicamente de guerrilha busca encontrar um lugar no mercado, que naturalmente é 

recheado de conteúdo e informações, para fixar a marca, chamando a atenção e 

envolvendo os públicos de interesse de maneira surpreendente e inusitada.  
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O conceito de Marketing de Guerrilha, apesar de ter sido utilizado pela 

primeira vez já na década de 80, se viu efetivamente explorado na virada do século, 

puxado principalmente pelas novas tecnologias e pela Internet. Elas facilitam o 

acesso à informação, permitindo que os indivíduos se tornem parte integrante do 

processo de criação e veiculação de conteúdo, fazendo com que a informação se 

dissemine. Não somente com o propósito inicial de se destacar e chamar a atenção 

pelo inusitado e inesperado, as ações e Marketing de Guerrilha se voltam também 

para a geração do buzz. 

Buzz, palavra em inglês que significa zumbido ou burburinho, está 

intrinsicamente ligado ao conceito de Marketing de Guerrilha. É entendido como a 

transmissão da informação entre as pessoas, através do boca-a-boca ou até mesmo 

pela mediação da Internet e de outras mídias. Salzman e Matathia (2003), ressaltam 

que 70% dos internautas que recebem alguma mensagem ou informação pela rede 

de computadores a passam pra outras pessoas. Os mais diversos assuntos, de toda 

a natureza, são segundo a segundo comentados, divididos, trocados entre os 

indivíduos: quanto mais se fala e se comenta acerca de um tema, maior é o buzz 

referente a ele. Toda empresa deseja gerar burburinho positivo sobre sua proposta 

de valor, seu negócio, seus produtos e serviços, pois isso a torna mais conhecida. E, 

por meio de ações de Marketing de Guerrilha, esse buzz pode ser alcançado de 

forma intensa e positiva, permitindo um alto nível de exposição da marca sem 

precisar investir um grande montante de reais. 

O tema é tão presente no mundo corporativo mundial, que inclusive a 

literatura tradicional de Marketing tem dado destaque a estes conceitos. Kotler e 

Keller (2006) relatam: 

“Muitas empresas estão se dando conta do poder do boca-a-boca e do buzz 
marketing, também chamado de marketing de burburinho. (...) Produtos e 
marcas como os tênis Converse, os calçados Hush e Puppies, as mochilas 
JanSport, as rosquinhas Krispy Kreme e o sucesso de bilheteria A paixão de 
Cristo foram construídos com base no buzz marketing. Empresas como Body 
Shop, USAA, Starbucks, Palm Pilot, Red Bull e Amazon foram 
essencialmente construídas graças ao boca-a-boca, com pouquíssima 
propaganda. Em alguns casos, o boca-a-boca positivo ocorre naturalmente.” 
(2006, p. 546). 

Em síntese, o Marketing de Guerrilha apresenta diversas características 

positivas, como o seu menor custo em relação a outras mídias mais tradicionais; sua 

capacidade de envolver as pessoas pela suas ações criativas, inusitadas e 
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surpreendentes; sua capacidade de envolver o cliente na disseminação da 

informação e na promoção do conteúdo, gerando o esperado buzz, que é 

potencializado pela Internet. O principal objetivo das empresas hoje, através do 

marketing de guerrilha, é conseguir divulgar seu negócio e marca sem ter que gastar 

muito dinheiro em veiculação nas principais mídias tradicionais.  

 

3. AÇÕES DE MARKETING DE GUERRILHA PARA O SALÃO MÓVEL BEAUTY 
EXPRESS 

Considerando o tamanho inicial pensado para o negócio Beauty Express, que 

é relativamente pequeno, e partindo da diretriz definida para a estratégia de 

comunicação mercadológica, que prevê pouco investimento em ações de 

propaganda e nenhum investimento nos tradicionais Meios de Comunicação de 

Massa, ações de Marketing de Guerrilha seriam possíveis ao projeto. Nesse sentido, 

aqui serão apresentadas formas alternativas de promover o salão móvel, que têm a 

Internet como plataforma principal de propagação de conteúdo e que pretendem 

gerar muito buzz, espalhando-se pela rede numa perspectiva viral (essa forma de 

comunicar também é conhecida como marketing viral, pela sua capacidade de se 

expandir num curto prazo, em analogia à velocidade que um vírus se espalha, seja 

ele real ou virtual). 

Importante pontuar que estas ações terão por objetivo fortalecer a marca de 

uma forma geral na cidade. O alcance da divulgação acabaria por extrapolar os 

limites das empresas parceiras com as quais a Beauty Express trabalhará 

inicialmente. É uma forma de contribuir para que a marca ganhe força em toda a 

cidade e que aquelas primeiras usuárias do serviço o façam com mais segurança e 

confiança, uma vez que será algo comentado, falado e desejado por diversas 

pessoas. 

 

3.1 Vídeo 1 na Internet (teaser) – Viral 1 

Um vídeo simples, lúdico e irreverente será lançado na Internet 2 meses 

antes do início da operação. Seu roteiro traz uma mulher que trabalha fora de casa e 
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que sempre tem mais tempo pra ficar mais bonita e elegante, sem fazer nenhum 

esforço. Ela é sempre alegre, disposta e sorridente, contrariando toda a lógica em 

que hoje se encontra a sociedade (a mulher que trabalha fora precisa de disposição 

extra e precisa se desdobrar para conseguir garantir todas as suas funções e ainda, 

se for possível, conseguir um tempo excedente para cuidar da sua beleza e bem-

estar). Por fim, o seguinte slogan será estampado, caracterizando o vídeo como um 

teaser: “Isso é Possível?” 

O vídeo será direcionado, como SPAM, a diversas potenciais clientes 

(parcerias e liberação de mailing de algumas empresas), e disponibilizado no portal 

YOUTUBE. 

 

3.2 Vídeo 2 na Internet (suporte) – Viral 2 

Após 1 mês de lançamento do teaser, com o qual se espera que haja diversos 

comentários alcançando um grande buzz que será fomentado pelas discussões 

provocadas pelos blogs e redes sociais, um vídeo rápido e conceitual será lançado 

para, sutilmente, apresentar a ideia por trás conceito vendido no primeiro viral: a 

proposta de valor da Beauty Express. Entretanto, a ideia não é criar um roteiro 

formatado para o modelo de propaganda. O intuito é transmitir, de forma sutil, a 

proposta e a marca. Vale ressaltar que conquista-se muito mais interessados pela 

rede se som e imagem fugirem ao convencional. 

 

3.3 Ações complementares de Internet 

Parceria com blogueiras serão criadas. Seguindo a estratégia de utilização da 

Internet, inserções de discussões serão feitas em blogs de moda e beleza da cidade 

de Curitiba e também em blogs nacionais, de modo que o teaser seja explorado, 

bem como o conceito e proposta da nova empresa também sejam discutidos e 

debatidos, sem que haja uma caracterização explícita de propaganda. O intuito será 

estimular a discussão na rede e publicizar não só a marca, mas principalmente o 

conceito por trás desta empresa. É importante ressaltar que a empresa contará com 

a participação anônima de alguns indivíduos a fim de que se tenha ampla 
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participação neste meio. Além disso, precisa-se considerar que muitas blogueiras 

serão também chamadas a fazer parcerias com a organização e abrir espaço nos 

seus blogs (nesta relação a moeda de troca para as “donas” destes espaços é a 

maior participação de internautas nos seus blogs). 

A rede social Twitter também será explorada. O Twitter será um veículo 

bastante utilizado na estratégia de lançamento do negócio. Já com o nome do 

empreendimento, uma conta será criada pra ser um agente que fomentará as 

discussões desde o primeiro vídeo viral lançado. Além disso, esta página será palco 

para a primeira campanha para as clientes: as 15 primeiras usuárias e seguidoras do 

@beautyexpress que adivinharem do que se trata o viral e qual a ideia por trás dele 

serão convidadas a conhecer o negócio em primeira mão, no primeiro dia de 

operação. Terão direito a um ticket de R$ 50,00 para consumo no salão.  

 

3.4 Ação de performance 

 Além da Internet, o espaço urbano é um meio fértil para se realizar ações de 

Marketing de Guerrilha. Pensando nisso, uma performance inusitada será realizada, 

durante 1 semana, após o lançamento do 2o viral. Com o intuito de reforçar o tema e 

provocar a discussão e a geração de buzz, uma van, adesivada com a proposta 

“fique mais bela agora, onde você estiver”, – vale lembrar que neste momento a 

marca ainda não foi completamente divulgada e portanto o nome não será divulgado 

abertamente – passará por alguns pontos estratégicos da cidade (bares de happy 

hour, etc.). Descrição da ação: duas modelos descem da van, têm seu penteado 

arrumado, unhas feitas e maquiagem construída (obviamente que tudo através de 

uma rápida simulação, fazendo analogia ao procedimento real), de forma que se 

transformem em 10 minutos. 

 O intuito é despertar a curiosidade e gerar uma inquietação nas pessoas. 

Antes de fecharem a ação e antes que a van saia para o próximo ponto, alguns 

pequenos cartões, com o endereço virtual do vídeo, serão entregues às pessoas 

que estiverem assistindo à performance. 
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3.5 Ações de PR Stunt 

Todas estas ações citadas, a partir do 2o viral, terão o suporte de ações de Public 

Relation Stunt (Peripécia em Relações Públicas), nas quais releases e contatos com 

a imprensa procurarão chamar a atenção para todas as ações inusitadas que 

estarão em desenvolvimento naquele momento. O objetivo é que a imprensa se 

interesse pelo tema alternativo – além é claro, de se interessar pela proposta de 

valor da empresa – e que possibilite que a organização alcance resultados de mídia 

espontânea. Sair no telejornal local ou ter uma matéria divulgada em um grande 

jornal impresso do mercado é, sem dúvida alguma, extremamente enriquecedor e 

fortalecedor para a marca. 

 

3.6 Custo das ações 

 De acordo com os conceitos trazidos pelo Marketing de Guerrilha, todas as 

ações envolvidas nesta proposta oferecem bons resultados com baixo investimento. 

Se comparados à veiculação de propaganda nos meios tradicionais, a estratégia 

proposta neste trabalho apresenta uma relação custo/benefício muito mais 

interessante, com um montante total de investimento de R$ 13.750,00. Vale 

ressaltar que apenas um anúncio simples, de 30s, em horário nobre na TV Globo, 

custa cerca de R$ 300.000,00. Abaixo, a relação do custo discriminado por ação: 

• Viral 1: R$ 4.000,00 

• Viral 2: R$ 4.000,00 

• Ação Twitter: R$ 750,00 

• Performance: R$ 5.000,00 

 

4. CONCLUSÃO 

As ações apresentadas neste estudo para divulgar o salão móvel Beauty 

Express se alinham com a proposta do Marketing de Guerrilha e buscam gerar buzz 

entre os clientes e a população de Curitiba, utilizando formas alternativas e pouco 

7 



 
 

 

104 
 

convencionais. O inusitado e surpreendente buscam ser armas para a apresentação 

do conceito do negócio, que é inédito. 

Toda a proposta de comunicação mercadológica pode ser facilmente 

operacionalizada e exige pouco investimento, se apresentando como uma solução 

mais econômica que as oferecidas pelos meios tradicionais. 

Por fim, vale inferir que mesmo que o resultado torne público o negócio a um 

número maior de pessoas que inicialmente a Beauty Express objetiva atender, esta 

pode ser uma maneira de fortalecer o nome e a proposta de valor do projeto, 

trazendo credibilidade para a empresa. Além disso, este resultado pode até mesmo 

ser propulsor de uma expansão antecipada do negócio. Mesmo que não haja um 

plano de expansão desenhado no Business Plan para o curto prazo, esta poderá ser 

rapidamente projetada e executada, caso a demanda seja gerada. 
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