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RESUMO 

 

O mercado de cosméticos no Brasil tem apresentado um crescimento constante ao longo dos 
últimos anos. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado consumidor de produtos de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 
China. Dentro deste cenário nasceu em 2012 a Savonnerie, empresa de cosméticos artesanais 
na cidade de Arapongas/PR. Empresa que possui como um grande diferencial, a forma artesanal 
de fabricação de seus produtos. No intuito de fortalecer a imagem da marca no mercado de 
Londrina/PR e região, a Savonnerie pretende inaugurar a sua primeira loja conceito na cidade, 
loja esta que também servirá de modelo para futuras lojas da marca. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo fazer uma análise de viabilidade para a abertura da loja conceito através da 
elaboração de um plano de negócios. Para se fazer tal análise foram colhidas informações de 
mercado da região e dados com relação aos investimentos necessários para o projeto. Após a 
análise de viabilidade do negócio, para os cenários realista e otimista o projeto se a mostrou 
viável, no cenário pessimista o projeto também pode ser considerado viável, pois apresentou 
valores de VPL e TIR dentro do esperado, mas apresentou um período de payback acima do 
esperado pela empresa. A viabilidade do projeto no cenário pessimista se deve ao fato também 
da necessidade da empresa em ter a sua marca visível ao consumidor e com isso garantir o 
sucesso em futuros empreendimentos.  Os resultados deste trabalho, mostram que mesmo o 
mercado de cosméticos ser um mercado forte, a gestão séria e profissional de qualquer negócio 
é de extrema importância para o sucesso do projeto. Neste sentido, a elaboração de um plano 
de negócios é uma poderosa ferramenta de avaliação de viabilidade de um projeto e possui uma 
enorme influência no sucesso do mesmo. 

 

Palavras Chave: cosméticos, loja conceito, análise de viabilidade, plano de negócios 

    



 

 

ABSTRACT 

 
 
The cosmetics market in Brazil has presented a constant growth over the last years. Brazil today 
is the third largest consumer market for personal hygiene, perfumery and cosmetics products in 
the world, behind only the United States and China. Within this scenario was born in 2012 the 
Savonnerie, a handmade cosmetics company in the city of Arapongas/PR. Company that has as 
a great differential, the handmade way of manufacturing its products. In order to strengthen the 
brand image in the market of Londrina/PR and region, Savonnerie intends to inaugurate its first 
concept store in the city, a store that will also serve as a model for future brand stores. In this 
way, this work aims to make a feasibility analysis for the opening of the concept store through 
the elaboration of a business plan. In order to carry out such an analysis, market information 
was collect from the region and data related to the project required investments. After the 
feasibility analysis of the business, for the realistic and optimistic scenarios the project proved 
feasible, in the pessimistic scenario the project can also be considered feasible, since it 
presented NPV and IRR values within the expected, but presented a payback period above 
expected by the company. The viability of the project in the pessimistic scenario is also due to 
the fact of the company's need to have its brand visible to the consumer, which will guarantee 
the success in future ventures. The results of this work show that even the cosmetics market 
that is a strong market, the serious and professional management of any business is of utmost 
importance to the success of the project. In this sense, the preparation of a business plan is a 
powerful tool for evaluating the feasibility of a project and has a huge influence on the success 
of the project. 
 
 
Key Words: cosmetics, concept store, feasibility analysis, business plan  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O mercado de produtos cosméticos no Brasil é um mercado em franco crescimento, que 

apresenta sucessivos crescimentos ano após ano. Sendo o Brasil o terceiro maior consumidor 

destes produtos no mundo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC) o mercado de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos apresentou um crescimento médio de 11,4% ao ano nas duas últimas 

décadas (ABIHPEC, 2016). 

 Tem-se notado também que, além da grande procura por estes tipos de produto, o perfil 

do consumidor brasileiro está mudando. Ele está se preocupando cada vez mais com sua saúde 

e bem-estar, e está muito atento ao mercado em busca de novos produtos, que atendam a suas 

crescentes demandas e necessidades. Este consumidor hoje quer produtos de alta qualidade, por 

preços acessíveis e que sejam ecologicamente sustentáveis. 

 Seguindo estas tendências de mercado, foi criada em 2012 a empresa Savonnerie de 

cosméticos artesanais, na cidade de Arapongas/PR. Uma empresa de origem familiar, que tem 

como seu principal desejo, desenvolver produtos diferenciados dos já existentes no mercado 

com matérias-primas de qualidade, de origem 100% vegetal e fabricados de forma artesanal. 

 Com o intuito de fortalecer a imagem da marca na região de Londrina/PR, a fábrica fica 

em Arapongas, cidade na região metropolitana de Londrina, e aumentar as vendas dos produtos, 

a Savonnerie pretende abrir a sua primeira loja física. Loja esta que será uma loja conceito para 

futuras lojas da marca ao redor do país. 

 Para minimizar possíveis insucessos neste empreendimento se faz necessário realizar 

uma análise criteriosa que envolvam fatores como: os investimentos necessários, a estrutura de 

loja que será precisa, o ambiente tanto macro com micro onde a loja estará inserida, o retorno 

esperado e a viabilidade do projeto. Para que se possa realização esta análise, uma ferramenta 

tem se tornado muito útil e importante no mundo do empreendedorismo empresarial, o plano 

de negócios.  

 Para Biagio e Batocchio (2005), plano de negócios é um documento de planejamento, 

elaborado de acordo com as necessidades de cada empreendimento, capaz de mostrar toda a 

viabilidade e as vantagens competitivas de um empreendimento, do ponto de vista estrutural, 
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administrativo, estratégico, mercadológico, técnico, operacional e financeiro. É um documento 

usado para descrever o negócio e apresentar a empresa aos fornecedores, investidores, clientes, 

parceiros, empregados, entre outros. 

 O objetivo deste trabalho é através da elaboração de um plano de negócios, analisar a 

viabilidade de abertura da loja conceito da marca Savonnerie, no Shopping Catuaí na cidade de 

Londrina/PR. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O MERCADO DE COSMÉTICOS NO BRASIL 

  Segundo dados do IBGE (2014), o setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos (HPPC) corresponde à 1,8% do PIB brasileiro. Para ter uma ideia melhor da 

importância do Brasil para o setor, o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos do gênero 

do mundo, com 9,4% do consumo mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 

China, com 16,5% e 10,3% do consumo mundial respectivamente (EUROMONITOR 

INTERNACIONAL, 2016).  

 A indústria de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmético no Brasil tem 

apresentado um crescimento médio de 11,4% ao ano nos últimos 20 anos, de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC), 

passando de um faturamento líquido sobre vendas de R$ 4,9 bilhões de reais em 1996 para R$ 

42,6 bilhões em 2015 (ABIHPEC, 2016). 

 Para a ABIHPEC (2016), vários fatores têm contribuído para o significativo crescimento 

do setor ao longo destes anos, entre os quais pode se destacar: 

 Devido ao aumento de renda, as classes D e E tiveram maior acesso aos produtos do 

setor; 

 O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro; 

 Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor 

agregado; 

 Aumento da expectativa de vida da população brasileira, o que aumenta a demanda por 

produtos cosméticos voltados para a terceira idade; 

 Lançamentos constantes de novos produtos, que visam atender melhor a demanda do 

consumidor brasileiro; 

 Aumento da utilização de tecnologia de ponta e consequente aumento da produtividade, 

o que faz com que os produtos do setor tenham aumentos de preços menores que a média 

nacional. 

 Uma cultura cada vez mais voltada ao bem-estar e o cuidado com a saúde, o que vem 

fazendo o público masculino utilizar cada vez mais os produtos do setor. 
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Devido a recessão econômica e o aumento do IPI para os produtos do setor em 2015, o 

setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético teve uma retração de 9% em relação ao 

ano anterior, pela primeira vez em 23 anos o setor apresentou uma retração (ABIHPEC, 

2016).  

 

2.2 ANÁLISE SWOT 

 A análise SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats – forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças) é um método de planejamento e diagnóstico de uma atividade 

empresarial, considerando fatores internos (pontos fortes e pontos fracos) e externos 

(oportunidades e ameaças) que podem ser favoráveis e desfavoráveis para alcance do objetivo 

da atividade empresarial. Pela sua simplicidade a análise SWOT pode ser utilizada por empresas 

de todos os portes ou tamanhos, não sendo exclusivas de grandes corporações ou 

multinacionais. 

 Segundo Boone & Kurtz (1998, p. 121): 

“A análise dos pontos fortes e fracos; ameaças e oportunidades é uma ferramenta 

importante no planejamento estratégico, ajudando os planejadores a comparar os 

pontos fortes e fracos da organização com as ameaças e oportunidades externas. Esta 

análise dá a gerencia uma visão crítica do ambiente interno e externo à organização. 

” 

 Para a realização da análise SWOT, primeiramente é necessário dividir o cenário que a 

empresa está envolvida em dois ambientes o interno e o externo. No ambiente interno propõe 

se a identificação dos pontos fortes da empresa e também dos pontos fracos em relação aos 

concorrentes e ao mercado. Nesta etapa devem ser estudados o contexto da empresa e as ações 

a serem aplicadas. Na análise do ambiente externo são identificadas as oportunidades, que são 

os aspectos positivos que o ambiente externo pode representar como uma vantagem competitiva 

para a empresa, e as ameaças, que são os aspectos negativos do ambiente externo que podem 

trazer desvantagens competitivas para a empresa frente aos seus concorrentes. 

 A análise SWOT é uma ferramenta muito eficaz que permite a definição clara e precisa 

dos objetivos e metas da empresa. Possibilitando delinear várias estratégias para o futuro da 

empresa. 
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2.3 MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 

 O modelo de negócios Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico na qual é 

possível esboçar um plano de negócios novo ou já existente. É um mapa visual pré-formado 

contendo nove blocos do modelo de negócios, onde as descrições formais do negócio são 

transformadas em blocos de atividades.  Essa ferramenta foi criada por Alexander Osterwalder. 

(OSTERWALDER, 2010) 

 O modelo de negócio Canvas é uma ferramenta que proporciona às pessoas envolvidas 

no empreendimento uma visão geral do negócio dividindo-o em nove blocos, contendo os 

pontos chaves da empresa. O modelo é um mapa de fácil visualização, feito em uma única folha 

ou quadro. É uma ferramenta de plano de negócios menos formal, onde cada atividade da 

empresa é facilmente visualizada, podendo assim revisar ao longo do tempo a estratégia da 

empresa, analisar cada bloco de atividade separadamente ou como um todo e fazer as correções 

necessárias de forma mais simples.  

 Os itens contidos no modelo de negócios Canvas são: 

 Infraestrutura  

 Atividades Chave: quais são as atividades essenciais para a entrega de proposta de 

valor; 

 Recursos Principais: quais são os recursos necessários para criar valor para o cliente, 

esses recursos podem ser humanos, financeiros, físicos ou intelectuais; 

 Parcerias Principais: quais são as parcerias que irão complementar os outros 

aspectos do modelo de negócios;  

 Oferta 

 Proposta de Valor: é uma visão geral dos produtos e serviços que, juntos 

representam valor para os clientes, descreve a forma como a empresa se diferencias 

dos seus concorrentes e é a razão dos clientes comprarem na empresa 

(OSTERWALDER, 2004); 

 Clientes 

 Segmentos de Clientes: é o público-alvo dos produtos ou serviços da empresa; 

 Relacionamento com Clientes: é como a empresa irá se conectar com os seus 

diferentes segmentos de clientes; 
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 Canais: é o meio pelo qual a empresa irá fornecer os produtos ou serviços aos 

clientes, aqui estão inclusas as estratégias de marketing e de distribuição; 

 Finanças 

 Estrutura de Custos: são as consequências monetárias dos meios utilizados no 

modelo de negócios; 

 Fonte de Receitas: é a forma como a empresa ganha dinheiro através de uma 

variedade de fluxos de receita, são os rendimentos da empresa. 

 Na figura abaixo está representado um exemplo de montagem do modelo de negócios 

Canvas: 

 

Figura 1 Modelo de Negócios Canvas 

 

Fonte: Página da internet sandrosantos.com1 

  

                                                 
1 Disponível em: http://sandrossantos.com/canvas-modelo-negocio/ Acesso em março, 2017. 
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2.4 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 A análise de investimento consiste no emprego de técnicas específicas oriundas dos 

princípios financeiros com o objetivo de identificar o melhor investimento dentre um leque de 

opções. É um conjunto de técnicas que tem por finalidade ampara nas tomadas de decisões e 

proporciona informações sobre o desempenho do projeto a longo prazo. 

 Segundo Kuhnen e Bauer (2001, p. 389) “o conceito de análise de investimento pode 

hoje ser um conjunto de técnicas que permitem a comparação entre resultados de tomada de 

decisões referentes a alternativas diferentes de uma maneira cientifica. ” 

 Através da análise de investimento o investidor será capaz de responder três questões 

fundamentais para a sua tomada de decisão: 

 O investimento irá se pagar? 

 O investimento irá aumentar o capital aplicado? 

 Esta é a melhor forma de investimento? 

 Serão utilizados neste trabalho quatro indicadores para se fazer a análise de investimento 

do projeto: 

 Payback Time; 

 Taxa Mínima de Atratividade (TMA); 

 Valor Presente Líquido (VPL); 

 Taxa Interna de Retorno (TIR).  

 

2.5 PAYBACK TIME 

 O payback time é uma ferramenta que permite calcular o número de períodos temporais 

necessários para que o valor investido seja recuperado a partir das projeções de caixa. O 

payback é o período de tempo necessário para que se recupere o investimento inicial em um 

projeto e/ou empreendimento, onde é calculado a partir das entradas de caixa. (GITMAN, 

2004). 

 Como não considera as alterações do valor do dinheiro no tempo, a análise do payback 

é considerada uma técnica não muito sofisticada. Uma melhor maneira de fazer a análise do 
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payback é trazer os saldos futuros de caixa para o presente, esta técnica é chamada de payback 

descontado.  

 De acordo com REGINA CASPARI MONTEIRO (2003): "Recomenda-se calcular 

payback a valor presente, ou payback ajustado. Esse método considera o espaço de tempo entre 

o início do projeto e o momento quando os fluxos de caixa, trazidos a valor presente, tornam-

se positivos".    

  

2.6 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 

 A taxa mínima de oportunidade é uma taxa de juros que representa o mínimo que um 

investidor espera ganhar quando ele se propõe a investir em algum projeto. Casarotto Filho e 

Kopittke (2010 p. 42) relatam que “a TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera que 

está obtendo ganhos financeiros”. Ela é composta de três componentes básicos: 

 Custo de oportunidade: onde é observado se o investimento proposto é mais interessante 

do que as taxas apresentadas pelo mercado financeiro; 

 Risco do negócio: quanto maior for o risco que o investimento proposto tiver, maior 

será a remuneração esperada pelo investidor; 

 Liquidez: representa a facilidade ou agilidade que se tem de sair de uma posição de 

mercado para outra.  

 

2.7 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 O valor presente líquido é uma formula matemático-financeira para o cálculo do valor 

presente de uma série de acontecimentos futuros, descontado uma taxa custo de capital 

estipulada. O valor presente líquido é a diferença entre o valor justo de um ativo e o seu custo. 

 A análise do valor presente líquido é de suma importância quando se é analisado o valor 

do dinheiro no tempo, como os montantes que serão concretizados no futuro não terão o mesmo 

valor líquido no presente. Como é um método simples, mas muito útil e abrangente, sua 

aplicação na análise de viabilidade de um projeto é fundamental.   
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 Para Gitman (2002, p. 302), o VPL é uma “técnica de orçamento sofisticada, e o seu 

valor é determinado pela subtração do valor inicial de um projeto, do valor presente dos fluxos 

de entrada de caixa, descontados a uma taxa igual ao custo do capital da empresa”. 

 Para Bruni, Famá e Siqueira (1998), o VPL representa a diferença entre os Fluxos de 

Caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade do capital e o investimento 

inicial. 

 

2.8 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 A taxa interna de retorno é uma taxa de desconto hipotética que, aplicada a um fluxo de 

caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos a valor presente, sejam iguais aos valores 

dos retornos dos investimentos, também trazidos a valores presentes. A taxa interna de retorno 

de um dado fluxo de caixa, determinará a rentabilidade que um investidor terá ao investir neste 

fluxo de caixa. 

 Para Evangelista (2006), a taxa interna de retorno “representa a rentabilidade interna de 

um projeto, obtida pelo desconto do fluxo de caixa observado nos períodos de análise e que 

anule o valor do investimento inicial” (EVANGELISTA, 2006). 

 Para Schroeder et al (2005), quando a taxa interna de retorno de um determinado projeto 

for superior a taxa mínima de atratividade, o projeto deve ser aceito, pois, além de superar os 

custos do projeto de investimento e pagar o custo de capital, um possível remanescente da taxa 

adicionaria valor à empresa. 

 Uma crítica que se pode fazer a utilização da taxa interna de retorno é de ela indica o 

investimento de maior rentabilidade, mas nem sempre o projeto que “cria maior valor”. 
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3. METODOLOGIA 

  

 O objetivo deste trabalho é a elaboração de um plano de negócios para a abertura de uma 

loja conceito da marca de produtos de cosméticos Savonnerie Cosméticos Artesanais, com o 

intuito de analisar a viabilidade do empreendimento. 

 As informações necessárias para a elaboração do plano de negócios foram obtidas das 

seguintes formas: 

 Capital necessário para a abertura da loja, quantidade de colaboradores necessários, os 

dados foram obtidos através de pesquisas de campo; 

 Dados com relação ao perfil dos consumidores, previsões de faturamento, relação de 

concorrentes, a empresa Savonnerie já possui estes dados, obtidos anteriormente através 

de pesquisas e informações de campo; 

 Dados relativos a aluguel e despesas do shopping, foram obtidas diretamente com o 

Shopping Catuaí de Londrina; 

 Outras informações foram obtidas através de entrevistas com gerentes do ramo de lojas 

em shoppings. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 SUMÁRIO EXECUTÍVO 

 A Savonnerie Cosméticos Artesanais, fundada em 2012 em Arapongas/PR, nasceu após 

uma viagem de seus fundadores para a região de Provence na França, onde ficaram encantados 

com os aromas, cores e sabores da região, pelos seus lindos campos floridos de lavanda, pelas 

suas plantações de oliva e seus vinhedos. Com uma ideia de produzir produtos exclusivos e de 

alta qualidade, a Savonnerie foi criada.  

 O grande diferencial da Savonnerie é produzir cosméticos de forma artesanal, sem o uso 

de matéria-prima animal, sem testar seus produtos em animais e com a utilização de matéria-

prima orgânica quando possível. O mix de produtos da empresa é composto por: 

 Sabonetes com o formato de frutas (principal produto da empresa); 

 Sabonetes hidratantes em barra de diferentes composições; 

 Sabonetes líquidos; 

 Difusores de ambiente para casa; 

 Difusores para carro; 

 Água de lençóis; 

 Hidratantes corporais; 

 Esfoliantes corporais; 

 Esferas efervescentes para banheira; 

 Sais de Banho; 

 Com cinco anos no mercado, a empresa já adquiriu uma boa quantidade de clientes na 

região norte do Paraná. A empresa já participou e participa de várias feiras internacionais de 

artesanato pela região sul e sudeste do Brasil. Como canais de venda a empresa possui um e-

commerce, tem representantes comerciais que fazem a venda direta, a venda no varejo e a venda 

nas feiras de artesanato. 

 Com o intuito de aumentar as vendas e principalmente de fortalecer a marca, a 

Savonnerie irá abrir uma loja própria (objetivo deste trabalho) no Shopping Catuaí em 
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Londrina/PR, maior shopping da região e oitavo maior shopping do país, com média de mais 

de um milhão de visitantes por mês. 

 O projeto será financiado com 40% de capital próprio e 60% de capital de terceiros 

(empréstimos). O investimento inicial estimado será de R$242.000,00, com uma estimativa de 

retorno de capital em torno de 3 anos. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 Os principais objetivos da loja são: 

 Fortalecimento da marca Savonnerie; 

 Criação de uma loja conceito, que no futuro será modelo para outras lojas da marca; 

 Geração de empregos; 

 

4.3 MISÃO E VISÃO 

 A missão da Savonnerie é de proporcionar um bem-estar físico e mental aos seus 

clientes, tanto quando ele usa o produto quanto ele o presenteia a alguém querido. Através de 

produtos de excelente qualidade, feitos artesanalmente e com um atendimento personalizado. 

 A Savonnerie pretende se tornar referência nacional em cosméticos artesanais e se 

posicionar entre as marcas top of mind de cosméticos para o consumidor brasileiro. 

 

4.4 CHAVES PARA O SUCESSO 

 Os principais elementos para o sucesso do empreendimento são: completo 

comprometimento com a manutenção do plano de fluxo de caixa planejado pela empresa, 

através do ótimo entendimento dos clientes que a Savonnerie possui, eliminação de deficiências 

que por ventura possam aparecer e alto grau de seriedade e profissionalismo que a Savonnerie 

tem para com os seus clientes e colaboradores. 
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4.5 INVESTIMENTO INICIAL 

 Na tabela 1 são apresentadas e detalhadas as despesas inicias para a abertura da loja, 

para a atingir os objetivos da Savonnerie a loja deverá ter aproximadamente 30m². O 

investimento total inicial para começo de funcionamento da loja é de R$242.000,00. 

Tabela 1 Despesas iniciais para abertura da loja 

Despesas Iniciais (R$)  

Capital de Instalação R$120.000,00 

Capital de Giro R$40.000,00 

Estoque Inicial R$50.000,00 

Evento de Inauguração R$20.000,00 

Marketing Inicial R$12.000,00 

Fonte: Dados fornecidos pela Savonnerie 

 Na tabela 2 são apresentadas as despesas operacionais mensais previstas para o 

começo de funcionamento da loja. 

Tabela 2 Previsão de despesas operacionais iniciais 

Despesas Operacionais Mensais (R$)  

Aluguel R$15.000,00 

Folha Salarial R$1.000,00 por funcionário 

Encargos sobre Folha (Simples 

Nacional) 

R$399,98 por funcionário 

Auxílio Transporte + Vale Refeição R$400,00 por funcionário 

Comissão sobre Vendas 4% sobre a venda de cada funcionário 

Marketing 5% sobre as vendas do mês anterior 

Despesas Diversas da Loja R$1.000,00 
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4.6 OPERAÇÃO DA LOJA 

 O enfoque da Savonnerie é de ter uma loja conceito, que seja modelo para futuras lojas 

e o público da Savonnerie é um público criterioso e de bom gosto, com isso a loja terá como 

principal característica um ótimo e diferenciado atendimento aos clientes. 

 Como a loja funcionará no Shopping Catuaí o seu horário de funcionamento será o 

mesmo do shopping, de segunda-feira à sábado das dez horas da manhã até as dez horas da 

noite e de domingo das duas às oito horas da tarde. 

 A operação da loja deverá contar com quatro funcionários fixos que trabalharão em 

turnos de seis horas por dia, sendo que dois estarão no turno da manhã, entre as dez horas da 

manhã até as quatro horas da tarde, e os outros dois no turno da noite, entre quatro horas da 

tarde até as dez horas da noite. 

 Com o intuito de minimizar os custos da operação no início das atividades da loja, a 

parte gerencial da loja será feita nos primeiros anos pelos próprios proprietários da Savonnerie, 

após este período, quando a loja já tiver pago o investimento inicial feito, o colaborador que 

tiver as melhores habilidades gerencias será promovido a gerente da loja.  

 A loja operará com as mesmas políticas de venda da que a Savonnerie já opera em seu 

e-commerce, que são: 

 Produtos com defeitos serão trocados sem custos extras ao cliente ou será feito o 

reembolso do valor do produto ao cliente; 

 Caso o cliente queira trocar o produto comprado sem defeito, ele o poderá fazer dentro 

de um prazo de trinta dias da realização da compra, mediante apresentação do cupom 

fiscal; 

 Produtos em promoção, que não apresentem defeitos, não serão trocados; 

 As formas de pagamento serão em dinheiro ou cartão de crédito, podendo se fazer o 

parcelamento de compras acima de R$100,00. 

 Toda a parte financeira da loja será controlada a princípio pela própria fábrica da 

Savonnerie. 
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4.7 CONTROLE DE ESTOQUES 

 Todo o controle de estoque será realizado de forma online junto com o fábrica, através 

de um software de controle de estoques que a empresa já possui. Com a integração de estoques 

entre fábrica e loja, se torna mais assertivo controle de estoque da loja. Não necessitando a loja 

fazer pedidos de produtos para a fábrica, a fábrica já irá mandar de forma automática os 

produtos que estiverem com pouco estoque na loja. O intuito de se fazer este controle de estoque 

conjunto entre fábrica e loja é eliminar tanto demoras na entrega de produtos para a loja com 

falta de produtos nas prateleiras da loja. 

 Além do controle através do software do estoque da loja, será feito semanalmente uma 

contagem física dos produtos na loja, para se possa detectar problemas no estoque da loja, como 

por exemplo produtos roubados. 

 O sistema da loja contará com caixa registradora, leitor de código de barra, um 

computador onde será rodado o software, máquinas de cartão de crédito e débito e impressora 

para impressão de nota e cupom fiscal.  

 

4.8 ANÁLISE DE MERCADO 

 Segundo dados do IBGE (2016), Londrina tem uma população estimada de mais de 550 

mil habitantes e sua região metropolitana possui mais de um milhão de habitantes. Londrina é 

a segunda maior cidade do estado do Paraná e a quarta maior do sul do país. Aproximadamente 

53% da população de Londrina são mulheres. 

 

4.9 PÚBLICO ALVO 

 O foco da Savonnerie é atingir os públicos A e B da cidade de Londrina e região, 

principalmente mulheres que correspondem a 80% dos consumidores da marca. A faixa etária 

dos consumidores da Savonnerie é de 25 a 60 anos. Com esse público alvo em foco, o Shopping 

Catuaí de Londrina é a melhor opção de local para se abrir a primeira loja conceito da marca, 

pois é um shopping situado próxima as regiões mais nobres da cidade e é o shopping que mais 

atrair público das cidades da região.   
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4.10 MARKETING  

 Kotler (2010) diz: “Marketing é o departamento de fabricação de clientes da empresa”. 

Esta frase resume bem a importância do marketing no sucesso de um empreendimento, no que 

diz respeito a cativação de clientes e consequentemente no fortalecimento da marca. 

 No intuito de alavancar a imagem da marca e da loja, de tornar a loja conhecida na cidade 

e de divulgar a abertura da loja, uma verba inicial de R$12.000,00 será destinada para se fazer 

um trabalho de marketing forte antes e nos primeiros dias de abertura da loja. Serão feitos 

anúncios em mídias impressas e televisivas locais, mídias sociais e propagandas dentro do 

shopping. Será realizado também um evento de inauguração da loja, onde serão convidados 

clientes antigos da marca, futuros clientes em potencial e pessoas influentes de Londrina e 

região. 

 Após este investimento inicial no marketing, no decorrer dos meses, será investido em 

marketing 5% sobre o valor das compras do mês anterior. Esta quantia será investida em 

propaganda em mídias sócias, mídias impressas locais, patrocínio de eventos na região e em 

panfletos que serão distribuídos na entrada do shopping ou em pontos estratégicos na cidade de 

Londrina. Sempre visando o público alvo da marca. 

  

4.11 ESTRATÉGIA DE  VENDAS 

 Os principais aspectos da estratégia de vendas da loja são: 

 Propaganda de novos produtos ou linha de produtos; 

 Estratégias de fidelização dos clientes; 

 Estratégia de descontos; 

 Aceitar diferentes métodos de pagamento; 

 Quando um produto ou uma linha de produto for lançado, a loja fará uma propaganda 

deste produto em uma ou mais mídias de comunicação, por exemplo as mídias sociais e por e-

mail marketing dos clientes já cadastrados na loja, com o intuito de chamar a das pessoas para 

virem comprar na loja. O valor desta promoção deverá estar dentro do orçamento de marketing 

para aquele mês da loja. 
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 Serão criadas também estratégias para a fidelização dos clientes da loja, como por 

exemplo descontos no mês de aniversário do cliente, brindes em datas comemorativas para os 

melhores clientes da loja, entre outras. 

 Estratégias de descontos também poderão serem criadas caso necessário, com por 

exemplo descontos em produtos que não tiverem um giro muito alto, promoção em algum mês 

que as vendas não estiverem como o esperado e em casos excepcionais como o Black Friday, 

por exemplo.  

 

4.12 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

 O principal diferencial competitivo da marca e por consequente da loja, são os seus 

produtos, tanto pelas suas qualidades como por ser artesanal, o que é um grande diferencial em 

relação aos produtos concorrentes. A qualidade no atendimento ao cliente também é um quesito 

que a Savonnerie espera alcançar, através de um tratamento ao cliente acima da média do 

mercado. Outro fator importante, que pode se tornar um diferencial competitivo, é ponto onde 

a loja será instalada. A loja será instalada em um ponto estratégico de maior circulação do 

shopping e próximo a lojas que atendem ao mesmo público alvo da Savonnerie. 

 

4.13 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 A empresa entende que um dos fatores de sucesso de um empreendimento é a dedicação 

com que os colaboradores têm com a empresa, pois eles são o contato primário da marca com 

o cliente. Pensando nisso, a contratação dos vendedores da loja se dará através de um rigoroso 

processo seletivo, visando encontrar as pessoas mais alinhadas ao perfil desejado pela 

Savonnerie para seus vendedores. 

 Além de um bom perfil para vendas, o vendedor necessitar ter um ótimo conhecimento 

do produto que ele está vendendo. Por isso os colaboradores contratados passarão por um 

programa de treinamento dentro da fábrica antes de começarem suas atividades na loja. Onde 

irão aprender sobre o processo de fabricação dos produtos, as aplicações de cada produto e as 

funcionalidades de cada princípio ativo contido nos produtos.  
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 Afim de incentivar as vendas pelos colaboradores, a política de remuneração da loja 

contará além do um salário fixo, um plano de comissão pelas vendas. Essa comissão será de 

4% sobre o valor das vendas mensais de cada colaborador. 

 

4.14 PLANO FINANCEIRO 

 Segundo Gitam (2011), “O planejamento financeiro é um aspecto importante para o 

funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e 

controlar suas ações na consecução de seus objetivos”. 

 O planejamento financeiro da loja contemplara os seguintes aspectos e premissas: 

 Como a economia do país se encontra em resseção, as previsões de crescimento se darão 

a partir do sexto ano de operação da loja e ocorrerá de forma gradativa; 

 Os investimentos em propaganda serão sempre inferiores à 5% das vendas; 

 Produtos que não tiverem saída num prazo máximo de seis meses, serão postos em 

promoção; 

 Nos primeiros anos de atividade, só serão contratados funcionários a mais, de forma 

temporária em datas específicas do ano, caso houver necessidade (por exemplo na época 

de Natal);  

  A economia do país voltará a crescer dentro de um prazo máximo de quatro anos;  

 

4.15 PREVISÃO DE FATURAMENTO 

 Como já exposto acima a Savonnerie participa de várias feiras internacionais de 

artesanato pelo país, a empresas já participou de quatro feiras dentro do Shopping Catuaí em 

Londrina entre os anos de 2015 e 2016. Essas feiras tiveram uma duração que variou entre 10 

a 12 dias. A média de vendas nessas feiras foi de R$32.500,00 cada. Serão utilizados para a 

previsão de faturamento mensal da loja, estes dados de vendas efetuadas, mas feiras no 

Shopping Catuaí. 

 Para o primeiro ano de atividade da loja, em um cenário realista, é previsto uma venda 

mensal de R$90.000,00, como em dez dias de feira foi vendido aproximadamente R$30.000,00, 

em trinta dias a Savonnerie espera que a loja venda três vezes este valor. 
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 Com a crise econômica vivida pelo Brasil nestes últimos anos e com previsões, do 

mercado financeiro, de que este cenário só volte a melhorar a partir de 2018 ou 2019, não serão 

projetados crescimentos nas vendas nos cinco primeiros anos de funcionamento da loja, se 

mantendo em R$90.000,00 mensais. 

 Do sexto ano em diante de atividade, com a loja da Savonnerie já consolidada no 

Shopping Catuaí e no mercado de Londrina e região, será projetado um crescimento de 5% nas 

vendas anuais. 

 

4.16 MODELO DO NEGÓCIO 

 Na tabela 3 é apresentado a aplicação do modelo de negócios Canvas para a loja da 

Savonnerie no Shopping Catuaí de Londrina, onde são avaliados os seguintes itens: parcerias 

principais, atividades chave, recursos principais, proposta de valor, segmento de clientes, 

relacionamento com os clientes, canais de relacionamento com os clientes, estrutura de custos 

e fontes de receita. 
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Tabela 3 Modelo de negócios Canvas da Loja Savonnerie 

 

 

4.17 ANÁLISE SWOT 

 A partir da análise dos ambientes externo e interno, na tabela 4 estão definidas as 

variáveis para a matriz SWOT, onde são definidas as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças ao projeto. 
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Tabela 4 Análise SWOT para Loja Savonnerie 

 Interno Externo 

 

 

 

Positivo 

Forças Oportunidades 

 Produtos Diferenciados 

 Alta Qualidade 

 Atendimento Especializado 

 Treinamento dos Funcionários 

 Boa Localização 

 Forte Campanha na Mídia 

 Marca Própria 

 Mercado Crescente 

 Shopping com grande movimento 

 Região com bom poder aquisitivo 

 

 

 

 

Negativo 

Fraquezas Ameaças 

 Ponto Comercial Alugado 

 Pouca Experiência com Loja 

em Shopping Center 

 Grande quantidade de concorrentes 

 Concorrentes com mais tempo no 

mercado 

 Instabilidade econômica do país 

 Produtos substitutos 

 

  

 Através da análise SWOT, pode-se identificar diversas forças e fraquezas em relação a 

abertura da loja da Savonnerie no Shopping Catuaí. A principal força interna é a qualidade dos 

produtos da marca e sua diferenciação em relação aos concorrentes, pelo fato de serem produtos 

artesanais. Com o treinamento e capacitação que será realizado com os vendedores da loja 

dentro da fábrica da Savonnerie, a qualidade no atendimento, tanto em relação ao atendimento 

ao cliente em si e o conhecimento dos produtos por parte dos vendedores será uma força do 

projeto também. 

 Uma outra força do projeto é a boa localização dentro do shopping que a loja será 

montada. Hoje em dia para os consumidores fazerem as suas compras em algum shopping 

center é uma tarefa muito mais fácil e prazerosa do que em lojas de rua, devido as facilidades e 

comodidades que os shopping centers possuem, como estacionamento, segurança, praça de 

alimentação e cinemas. 
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 Outro ponto importante se deve ao fato de ser uma loja de produtos de marca própria, o 

que possibilita uma iteratividade maior com os clientes, como por exemplo na criação de 

adaptação de produtos de acordo com o que os clientes estão pedindo. Alinhado a todas essas 

forças estará uma forte campanha de marketing em diversas mídias de comunicação. 

 As principais fraquezas do projeto estão na pouca de experiência em administração de 

uma loja por parte da Savonnerie e no fato do ponto da loja ser alugado. Em relação a pouca 

experiência em administrar uma loja, a Savonnerie está investindo em capacitação de seu 

pessoal para o exercício desta tarefa e também contatos com consultores do ramo estão sendo 

feitos. 

 Mesmo apresentado uma queda em 2015 em relação aos anos anteriores o mercado de 

cosméticos no Brasil é um mercado em crescimento, pois as pessoas estão cada vez mais 

preocupadas com o seu bem-estar e consequentemente gasta mais com produtos desta linha, e 

isto é uma ótima oportunidade para a abertura de uma loja de cosméticos no shopping mais 

movimentado de Londrina e região e que está situado em uma das regiões mais nobres da 

cidade. 

 As principais ameaças externas ao projeto são, o grande número de empresas de 

cosméticos existentes no mercado e dentro do shopping, empresas estas com mais tempo de 

mercado que a Savonnerie. Como uma boa porcentagem das vendas da Savonnerie são kits de 

presentes, existe a ameaça de produtos substitutos, como por exemplo chocolates, tomarem as 

vendas da loja. Para mitigar estas ameaças um bom plano de marketing e de fidelização dos 

clientes será elaborado, com também deverá ser prestado um atendimento excepcional aos 

clientes da marca. 

 

4.18 ANÁLISE FINANCEIRA 

 Neste momento será realizado uma análise financeira do projeto, esta análise levará em 

conta os valores para abertura de loja e projeção de despesas mensais, já descritas acima e que 

foram obtidos através de pesquisas de mercado realizadas pela Savonnerie. 

 Serão analisados três cenários possíveis de ocorrência no decorrer do funcionamento da 

loja, da seguinte forma um cenário realista, um cenário otimista e um cenário pessimista. Estes 

cenários serão projetados para dez anos e elaborados em cima dos valores citados acima. Para 
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a análise financeira destes cenários serão utilizadas ferramentas como o fluxo de caixa 

descontado, o período de payback simples e descontado, o valor presente líquido (VPL) e a taxa 

interna de retorno (TIR). 

 Outro dado importante nesta análise financeira é a taxa mínima de atratividade (TMA), 

que é um valor mínimo de retorno de investimento exigido pelos acionistas. Após uma criteriosa 

análise no mercado financeiro dos valores praticados no mercado, será utilizada uma taxa de 

15% como taxa mínima de atratividade. 

 No primeiro cenário (Tabela 5) é apresentado o cenário realista, com vendas de 

R$90.000,00 ao mês. Valor este proveniente de cálculo de expectativa de faturamento, já 

demonstrado no item acima. No segundo cenário (Tabela 6) é apresentado um cenário otimista, 

com vendas 15% superiores ao cenário realista, e no terceiro cenário (Tabela 7) é apresentado 

um cenário pessimista, com vendas 15% inferiores às esperadas no cenário realista. 
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Tabela 5 Resultados da análise financeira para abertura da loja conceito da Savonnerie no Shopping Catuaí em Londrina/PR, considerando um cenário realista 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investimentos Capital de Instalação -R$ 120.000,00                     

  Capital de Giro -R$ 40.000,00                     

Receitas     R$ 1.080.000,00 R$ 1.080.000,00 R$ 1.080.000,00 R$ 1.080.000,00 R$ 1.080.000,00 R$ 1.134.000,00 R$ 1.190.700,00 R$ 1.250.235,00 R$ 1.312.746,75 R$ 1.378.384,09 

  Estoque -R$ 50.000,00 -R$ 459.000,00 -R$ 459.000,00 -R$ 459.000,00 -R$ 459.000,00 -R$ 459.000,00 -R$ 481.950,00 -R$ 506.047,50 -R$ 531.349,88 -R$ 557.917,37 -R$ 585.813,24 

  Aluguel   -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 

  Despesas Diversas   -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 

  Inauguração -R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing Inicial -R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing (5%)   -R$ 54.000,00 -R$ 54.000,00 -R$ 54.000,00 -R$ 54.000,00 -R$ 54.000,00 -R$ 56.700,00 -R$ 59.535,00 -R$ 62.511,75 -R$ 65.637,34 -R$ 68.919,20 

Despesas Taxa Cartão Crédito (2%)   -R$ 21.600,00 -R$ 21.600,00 -R$ 21.600,00 -R$ 21.600,00 -R$ 21.600,00 -R$ 22.680,00 -R$ 23.814,00 -R$ 25.004,70 -R$ 26.254,94 -R$ 27.567,68 

  Salários   -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 

  Encargos sobre folha   -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 

  Vale (Transp. + Refeição)   -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 

  Comissões (4%)   -R$ 43.200,00 -R$ 43.200,00 -R$ 43.200,00 -R$ 43.200,00 -R$ 43.200,00 -R$ 45.360,00 -R$ 47.628,00 -R$ 50.009,40 -R$ 52.509,87 -R$ 55.135,36 

  Financiamento   -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 

  Tributos Simples (8,36%)   -R$ 90.288,00 -R$ 90.288,00 -R$ 90.288,00 -R$ 90.288,00 -R$ 90.288,00 -R$ 94.802,40 -R$ 99.542,52 -R$ 104.519,65 -R$ 109.745,63 -R$ 115.232,91 

                          

  Fluxo de Caixa Final -R$ 242.000,00 R$ 94.660,85 R$ 94.660,85 R$ 94.660,85 R$ 94.660,85 R$ 94.660,85 R$ 115.256,45 R$ 136.881,83 R$ 159.588,48 R$ 183.430,46 R$ 208.464,54 

             
  Cálculo Payback Simples  Cálculo Payback Descontado (TMA = 15%)  TMA 

    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final  15% 

  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 94.660,85 -R$ 147.339,15  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 85.965,96 -R$ 156.034,04  TIR 

  Ano 02 -R$ 147.339,15 R$ 94.660,85 -R$ 52.678,30  Ano 02 -R$ 156.034,04 R$ 74.753,01 -R$ 81.281,03  41% 

  Ano 03 -R$ 52.678,30 R$ 94.660,85 R$ 41.982,55  Ano 03 -R$ 81.281,03 R$ 65.002,61 -R$ 16.278,42  VPL 

  Payback Simples (Anos) =  2,56  Ano 04 -R$ 16.278,42 R$ 56.524,01 R$ 40.245,59  R$ 332.446,73 

       Payback Descontado (Anos) =  3,29   
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Tabela 6 Resultados da análise financeira para abertura da loja conceito da Savonnerie no Shopping Catuaí em Londrina/PR, considerando um cenário otimista 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investimentos Capital de Instalação -R$ 120.000,00                     

  Capital de Giro -R$ 40.000,00                     

Receitas     R$ 1.242.000,00 R$ 1.242.000,00 R$ 1.242.000,00 R$ 1.242.000,00 R$ 1.242.000,00 R$ 1.304.100,00 R$ 1.369.305,00 R$ 1.437.770,25 R$ 1.509.658,76 R$ 1.585.141,70 

  Estoque -R$ 50.000,00 -R$ 527.850,00 -R$ 527.850,00 -R$ 527.850,00 -R$ 527.850,00 -R$ 527.850,00 -R$ 554.242,50 -R$ 581.954,63 -R$ 611.052,36 -R$ 641.604,97 -R$ 673.685,22 

  Aluguel   -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 

  Despesas Diversas   -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 

  Inauguração -R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing Inicial -R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing (5%)   -R$ 62.100,00 -R$ 62.100,00 -R$ 62.100,00 -R$ 62.100,00 -R$ 62.100,00 -R$ 65.205,00 -R$ 68.465,25 -R$ 71.888,51 -R$ 75.482,94 -R$ 79.257,09 

Despesas Taxa Cartão Crédito (2%)   -R$ 24.840,00 -R$ 24.840,00 -R$ 24.840,00 -R$ 24.840,00 -R$ 24.840,00 -R$ 26.082,00 -R$ 27.386,10 -R$ 28.755,41 -R$ 30.193,18 -R$ 31.702,83 

  Salários   -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 

  Encargos sobre folha   -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 

  Vale (Transp. + Refeição)   -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 

  Comissões (4%)   -R$ 49.680,00 -R$ 49.680,00 -R$ 49.680,00 -R$ 49.680,00 -R$ 49.680,00 -R$ 52.164,00 -R$ 54.772,20 -R$ 57.510,81 -R$ 60.386,35 -R$ 63.405,67 

  Financiamento   -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 

  Tributos Simples (8,36%)   -R$ 103.831,20 -R$ 103.831,20 -R$ 103.831,20 -R$ 103.831,20 -R$ 103.831,20 -R$ 109.022,76 -R$ 114.473,90 -R$ 120.197,59 -R$ 126.207,47 -R$ 132.517,85 

                          

  Fluxo de Caixa Final -R$ 242.000,00 R$ 156.447,65 R$ 156.447,65 R$ 156.447,65 R$ 156.447,65 R$ 156.447,65 R$ 180.132,59 R$ 205.001,78 R$ 231.114,42 R$ 258.532,70 R$ 287.321,89 

             
  Cálculo Payback Simples  Cálculo Payback Descontado (TMA = 15%)  TMA 

    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final  15% 

  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 156.447,65 -R$ 85.552,35  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 136.041,43 -R$ 105.958,57  TIR 

  Ano 02 -R$ 85.552,35 R$ 156.447,65 R$ 70.895,30  Ano 02 -R$ 105.958,57 R$ 118.296,90 R$ 12.338,33  66% 

  Payback Simples (Anos) =  1,55  Payback Descontado (Anos) =  1,90  VPL 

            R$ 657.445,26 
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Tabela 7 Resultados da análise financeira para abertura da loja conceito da Savonnerie no Shopping Catuaí em Londrina/PR, considerando um cenário pessimista 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investimentos Capital de Instalação -R$ 120.000,00                     

  Capital de Giro -R$ 40.000,00                     

Receitas     R$ 918.000,00 R$ 918.000,00 R$ 918.000,00 R$ 918.000,00 R$ 918.000,00 R$ 963.900,00 R$ 1.012.095,00 R$ 1.062.699,75 R$ 1.115.834,74 R$ 1.171.626,47 

  Estoque -R$ 50.000,00 -R$ 390.150,00 -R$ 390.150,00 -R$ 390.150,00 -R$ 390.150,00 -R$ 390.150,00 -R$ 409.657,50 -R$ 430.140,38 -R$ 451.647,39 -R$ 474.229,76 -R$ 497.941,25 

  Aluguel   -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 -R$ 195.000,00 

  Despesas Diversas   -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 -R$ 12.000,00 

  Inauguração -R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing Inicial -R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

  Marketing (5%)   -R$ 45.900,00 -R$ 45.900,00 -R$ 45.900,00 -R$ 45.900,00 -R$ 45.900,00 -R$ 48.195,00 -R$ 50.604,75 -R$ 53.134,99 -R$ 55.791,74 -R$ 58.581,32 

Despesas Taxa Cartão Crédito (2%)   -R$ 18.360,00 -R$ 18.360,00 -R$ 18.360,00 -R$ 18.360,00 -R$ 18.360,00 -R$ 19.278,00 -R$ 20.241,90 -R$ 21.254,00 -R$ 22.316,69 -R$ 23.432,53 

  Salários   -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 -R$ 48.000,00 

  Encargos sobre folha   -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 -R$ 19.199,04 

  Vale (Transp. + Refeição)   -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 -R$ 19.200,00 

  Comissões (4%)   -R$ 36.720,00 -R$ 36.720,00 -R$ 36.720,00 -R$ 36.720,00 -R$ 36.720,00 -R$ 38.556,00 -R$ 40.483,80 -R$ 42.507,99 -R$ 44.633,39 -R$ 46.865,06 

  Financiamento   -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 -R$ 23.852,11 

  Tributos Simples (8,36%)   -R$ 76.744,80 -R$ 76.744,80 -R$ 76.744,80 -R$ 76.744,80 -R$ 76.744,80 -R$ 80.582,04 -R$ 84.611,14 -R$ 88.841,70 -R$ 93.283,78 -R$ 97.947,97 

                          

  Fluxo de Caixa Final -R$ 242.000,00 R$ 32.874,05 R$ 32.874,05 R$ 32.874,05 R$ 32.874,05 R$ 32.874,05 R$ 50.380,31 R$ 68.761,88 R$ 88.062,53 R$ 108.328,22 R$ 129.607,19 

             
  Cálculo Payback Simples  Cálculo Payback Descontado (TMA = 15%)  TMA 

    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final    Saldo Inicial Fluxo de Caixa Saldo Final  15% 

  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 32.874,05 -R$ 209.125,95  Ano 01 -R$ 242.000,00 R$ 28.586,13 -R$ 213.413,87  TIR 

  Ano 02 -R$ 209.125,95 R$ 32.874,05 -R$ 176.251,90  Ano 02 -R$ 213.413,87 R$ 24.857,51 -R$ 188.556,36  16% 

  Ano 03 -R$ 176.251,90 R$ 32.874,05 -R$ 143.377,85  Ano 03 -R$ 188.556,36 R$ 21.615,22 -R$ 166.941,14  VPL 

  Ano 04 -R$ 143.377,85 R$ 32.874,05 -R$ 110.503,80  Ano 04 -R$ 166.941,14 R$ 18.795,85 -R$ 148.145,29  R$ 7.448,21 

  Ano 05 -R$ 110.503,80 R$ 32.874,05 -R$ 77.629,75  Ano 05 -R$ 148.145,29 R$ 16.344,21 -R$ 131.801,08   
  Ano 06 -R$ 77.629,75 R$ 50.380,31 -R$ 27.249,44  Ano 06 -R$ 131.801,08 R$ 21.780,80 -R$ 110.020,28   
  Ano 07 -R$ 27.249,44 R$ 68.761,88 R$ 41.512,44  Ano 07 -R$ 110.020,28 R$ 25.850,14 -R$ 84.170,14   
  Payback Simples (Anos) =  7,40  Ano 08 -R$ 84.170,14 R$ 28.787,80 -R$ 55.382,34   
       Ano 09 -R$ 55.382,34 R$ 30.793,64 -R$ 24.588,70   
       Ano 10 -R$ 24.588,70 R$ 32.036,92 R$ 7.448,22   

       Payback Descontado (Anos) =  9,77   
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 Ao se analisar os cenários, pode-se concluir que no primeiro cenário (Tabela 5), o 

cenário realista, o projeto é viável financeiramente, pois apresenta um valor presente líquido 

(VPL) positivo de R$ 332.446,73. Apresenta também uma taxa interna de retorno (TIR) de 

41%, que é superior à taxa mínima atratividade (15%). Além disso, apresenta um payback 

simples de 2 anos e 7 meses aproximadamente, dentro do esperado pela empresa que é de um 

retorno do investimento em até 3 anos. O payback descontado apresentou um valor um pouco 

superior ao payback simples, de 3 anos e 4 meses aproximadamente. 

 No cenário otimista, segundo cenário (Tabela 6), o projeto também é viável 

financeiramente, apresentado um VPL positivo (R$ 657.445,26), uma TIR de 66%, acima da 

TMA (15%) e tanto o payback simples (1 anos e 7 meses) quanto o payback descontado (1 ano 

e 11 meses) abaixo do esperado pela empresa, de até 3 anos. 

 Já no terceiro cenário (Tabela 7), o cenário pessimista, se analisando que o VPL é 

positivo (R$ 7.448,21) e a TIR em 16% é maior que a TMA (15%), o projeto é viável 

financeiramente. Porém tanto o payback simples (7 anos e 5 meses) quanto o payback 

descontado (9 anos e 10 meses) são bem mais longos que o esperado pela empresa.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Vários são os fatores que servem de suporte para a avaliação de viabilidade de abertura 

da loja conceito da marca Savonnerie no Shopping Catuaí em Londrina, como viabilidade 

financeira, momento econômico do país, capacidade da fábrica em suprir a demanda da loja, 

plano efetivo de marketing, diferenciação em relação aos concorrentes, capacitação dos 

vendedores da loja, estratégia de vendas e mercado consumidor. 

 Em relação a viabilidade econômica do negócio, mesmo com o momento difícil que 

passa a economia do país, o mercado de cosméticos no Brasil de acordo com os dados 

apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosmético (ABIHPEC), é um mercado em expansão e com muitas possibilidades. Na tabela 

abaixo (Tabela 8) tem-se um resumo da análise financeira para os três cenários propostos. 

Tabela 8 Resumo dos resultados da análise financeira dos cenários propostos 

Cenário Receitas/Mês VPL TIR TMA Payback 
Simples 

Payback 

Descontado 

Realista R$90.000,00 R$ 332.446,73 41% 15% 2,56 anos 3,29 anos 

Otimista R$103.500,00 R$ 657.445,26 66% 15% 1,55 anos 1,90 anos 

Pessimista R$76.500,00 R$ 7.448,21 16% 15% 7,40 anos 9,77 anos 

 

 Após a análise dos cenários verifica-se que o projeto é viável para os cenários realista e 

otimista, pois ambos apresentam um valor presente líquido (VPL) positivo, e uma taxa interna 

de retorno (TIR) maior que a taxa mínima de atratividade (TMA) proposta. E com relação ao 

payback simples está abaixo do esperado pela empresa, que é de três anos, nos dois cenários. 

Já com relação ao payback descontado, no cenário realista, ele ficou um pouco acima do 

esperado de três anos, porém não o suficiente para inviabilizar o negócio. 

  No cenário pessimista, mesmo tendo um VPL positivo e uma TIR maior que a TMA, o 

período de payback, poderia inviabilizar o projeto, pois ficou bem acima do esperado pela 

empresa. Mesmo neste cenário o projeto se torna viável, pois o intuito da Savonnerie em abrir 

uma loja conceito vai além do lucro gerado pela loja, mas ela espera também fortalecer a marca 

no mercado de Londrina e região, como também ser uma loja modelo para futuras lojas da 

marca que serão instaladas em outras regiões do Brasil. 
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 Com estes objetivos almejados pela empresa, o Shopping Catuaí se torna o local ideal 

para a abertura da loja, mesmo com os custos de operação elevados que uma loja em shopping 

center possui, pois é referência não só em Londrina, como em toda a região norte do Paraná, no 

quesito de compras e divertimento. É um local muito movimentado, por onde passam em média 

um milhão de pessoas ao mês, o que irá possibilitar um grande volume de vendas, com também 

local onde a marca da empresa será vista por muitas pessoas. 

 Com relação a capacidade da fábrica em atender a demanda da loja, a fábrica da 

Savonnerie tem hoje capacidade de produção três vezes superior à demanda da loja.  

 Mesmo em um mercado de forte concorrência, com concorrentes a mais tempo de 

atuação no mercado brasileiro e internacional, e com poder econômico maior que a Savonnerie, 

a abertura da loja é um projeto viável. Pois a Savonnerie apresenta para o mercado uma ideia 

diferente às demais do mercado, com formatos diferentes, produzidos de forma artesanal, com 

matérias-primas de qualidade. Onde os produtos da marca podem ser vendidos tanto para o 

consumo próprio como também são uma ótima opção para presentes. 

 Já em relação aos demais fatores, pode-se destacar o plano de marketing que será 

realizado, com investimentos mensais, em várias mídias. Com a crescente evolução da 

tecnologia, mesmo lojas físicas estão realizando muitas vendas através de mídias sociais, local 

onde o marketing da loja atuará fortemente. O treinamento e capacitação, que será realizado 

com os funcionários da loja, dentro da fábrica da Savonnerie, de onde sairão aptos a darem um 

ótimo atendimento aos clientes e sabendo tudo sobre os produtos da marca, é outro fator de 

sucesso do projeto. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O cuidado com a saúde, o bem-estar, a preocupação com a qualidade de vida, está cada 

vez mais se tornando parte da vida da população. As pessoas querem ter uma vida melhor, com 

mais qualidade, elas querem desfrutar de certos prazeres, querem se sentirem bem, estarem 

bonitas. Para suprir estas necessidades os consumidores estão procurando produtos que 

satisfaçam estes desejos. 

 Pode-se ver esta tendência do consumidor através do mercado de cosméticos no país, 

onde é um mercado que está sempre em expansão, mesmo enfrentado as crises financeiras do 

Brasil ao longo do caminho.  

 O consumidor hoje também não pensa somente em seu benefício, ele demanda produtos 

que sejam sustentáveis, que não agridam a natureza, ele quer produtos mais naturais, “menos 

industrializados”, que não lhe tragam malefícios no futuro. A Savonnerie entrou no mercado 

com estes objetivos e para suprir esta procura por produtos diferenciados, naturais, com 

qualidade, com matéria-prima sustentável e fabricados de forma artesanal. 

 Este trabalho teve por objetivo, analisar a viabilidade de abertura da primeira loja 

conceito da marca, no mercado de Londrina/PR, loja essa servirá de modelo para futuras lojas 

da Savonnerie. 

 Através das análises realizadas e dos resultados obtidos, o projeto se torna viável, nos 

cenários propostos, mesmo no cenário pessimista onde o período de retorno do investimento se 

mostrou maior do que o esperado. 

 Nestas análises, pode-se notar que mesmo para empresas, que estão em um setor em 

crescimento, como o de cosméticos. A gestão profissional do empreendimento é um fator de 

grande relevância para o sucesso do mesmo.  

 Portanto, a elaboração de um plano de negócios revela-se ser uma ferramenta 

extremamente importante para o empresário, pois permite visualizar o negócio por um todo e 

fornece importantes informações para uma apropriada tomada de decisão. 
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