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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este documento tem por objetivo apresentar a viabilidade da abertura da boutique de 

cosméticos Beauty Moon, como uma oportunidade de novo negócio no centro da cidade de 

Curitiba.  Para que fosse possível ter essa análise de forma completa, inicialmente buscou-se 

por informações atualizadas sobre o mercado cosmético, onde foi possível concluir que o setor 

é bastante promissor, pois mesmo em período de crise econômica apresentou crescimento e 

baixíssima vulnerabilidade a oscilações. Atualmente, no território brasileiro, há mais de 2 mil 

empresas que atuam no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 

onde 20 são de grande porte e possuem mais de 70% do faturamento total do setor, na casa de 

R$ 100 milhões. Diante desses dados, é possível concluir que o mercado cosmético é atrativo 

para investimentos, porém é mais prudente investir em um negócio que comercialize as grandes 

marcas líderes, ao invés de lançar uma nova marca para brigar por espaço no mercado. 

Em paralelo a essa análise mercadológica, o estudo da abertura da boutique Beauty 

Moon observou também o contexto sócio cultural onde está inserido a consumidora brasileira, 

que já não consegue mais despender tempo em procurar pelas melhores alternativas de produtos 

de beleza em diferentes locais, comparando custo versus benefício de forma morosa e 

ineficiente. 

A Beauty Moon virá de encontro a essa necessidade das mulheres modernas de ter em 

um só local diversas marcas, para todos os tipos de beleza, com distintas faixas de preços e com 

a possibilidade de experimentação dos produtos antes da compra. Esse novo negócio será 

construído dentro do modelo de loja multimarcas, em parceria com grandes players de mercado. 

A boutique contará com um corpo de colaboradoras qualificadas e com devido treinamento, a 

fim de proporcionar um excelente atendimento, estimulado por um atrativo pacote de 

benefícios, salários competitivos com o mercado e sistema de comissões sobre vendas 

individuais e da equipe. 

O estudo apresentado a seguir mostrará que a abertura desse novo negócio se mostra 

viável financeiramente e muito atrativo, pois com um valor inicial de investimento de R$ 

200.000,00, somado a utilização de um imóvel valorado em R$ 300.000,00, o payback se dá 

em menos de 2 anos, mesmo se for considerado um cenário pessimista para volume de vendas 

e custo de produtos e ainda tendo uma taxa mínima de atratividade de 12%, o que é uma taxa 
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alta considerando o cenário atual da economia brasileira. Em um cenário realista, a boutique 

terá um faturamento mensal de R$ 112.000,00, com um resultado operacional de 35%, o que 

corresponde a aproximadamente R$ 40.000,00 mensais. Mesmo com toda a sazonalidade de 

vendas típica do mercado cosmético, que é extremamente afetado por datas comemorativas, o 

fluxo de caixa livre ao final do primeiro ano é estimado em mais de R$ 450.000,00. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

 

Dentro da dinâmica acelerada da vida moderna, a mulher do século XXI não tem tempo 

e paciência de buscar pelo seu produto cosmético ideal por meio de pesquisas de preços e 

qualidade em diferentes lojas, mesmo que elas sejam virtuais. Em paralelo, consumidora tem o 

desejo de fazer escolhas baseadas em análises de custo versus benefício das mais variadas 

marcas antes de efetuar sua compra, apesar de não estar disponível para despender esforço nessa 

atividade. 

Nesse cenário, encontra-se o modelo de boutique multimarcas, um estilo de loja que 

reúne diferentes marcas em um só local, permitindo que a consumidora possa sentir, cheirar e 

experimentar os produtos, avaliando diversas soluções de beleza de forma simultânea para 

escolher aquela que melhor atende a sua necessidade e cabe no seu bolso. 

Esta é a proposta da boutique Beauty Moon que tem como objetivo ser mais do que 

uma simples loja de cosméticos: ser um local de encontro das consumidoras com os produtos 

ideais para cada tipo de beleza, essa é a visão desse negócio. Já a missão da boutique é permitir 

que as mulheres encontrem os melhores produtos cosméticos para suas necessidades individuais 

com a oportunidade de comparar marcas, preços e benefícios de uma só vez. 

Para isso, os valores que norteiam esse empreendimento são: foco nos resultados e 

valorização das pessoas. O alcance dos resultados almejados pela empresa é algo que está no 

centro de todas as atividades, porém nenhuma conquista poderá ser comemorada se as pessoas 

envolvidas, tanto colaboradores quanto clientes, não estiverem realizadas. 

A grande vantagem competitiva da Beauty Moon dentro do mercado de cosméticos 

atual é ter em um único espaço diferentes marcas, com os mais variados preços e atributos, para 

atender a particularidade de todas as mulheres e para todos os bolsos, o que é algo totalmente 

contrário à proposta das lojas de marcas únicas, que acabam trabalhando com faixas de preços 

padrões e voltadas a públicos específicos. 

Além disso, a boutique permite que as consumidoras possam ter uma experiência com 

os produtos antes de adquiri-los, o que é uma vantagem versus as compras por venda direta, 

onde as representantes normalmente apresentam catálogos de várias marcas de forma 
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concomitante, mas não permitem que o público avalie os produtos física e sensorialmente antes 

de compra-los. 

A prática utilizada no comércio da Beauty Moon não difere do que é visto hoje em 

lojas cosméticas do país: profissionais bem treinadas atendem as clientes pessoalmente, 

recepcionando-as na entrada da boutique e encaminhando-as para os setores da loja que melhor 

irão atender aos seus desejos. As profissionais não sufocam as clientes com uma chuva de 

informações sobre todos os produtos de todas as marcas que a loja oferece, mas se 

disponibilizam para esclarecer dúvidas e apresentar opções não conhecidas pelas consumidoras. 

Os produtos expostos nas gôndolas estão disponíveis para a experimentação do 

público, sob supervisão das consultoras da boutique. Após a escolha dos cosméticos pelas 

clientes, as mesmas podem se dirigir ao caixa da loja, para efetuar o pagamento. Os produtos 

não são carregados pelas consumidoras, pois as profissionais da boutique são encarregadas 

dessa gentileza. 

Dessa forma, juntamente com o design aconchegante e fashion da boutique, a marca 

Beauty Moon se posiciona no mercado com o conceito de loja de experimentação de produtos, 

para atender as necessidades de todas as mulheres que buscam liberdade para escolher seus 

produtos de beleza, podendo avaliar diferentes marcas, preços e benefícios ao mesmo tempo. 

Aliado a essa ideia, a marca não faz distinção de classe social, pois produtos de diferentes faixas 

de preços estão disponíveis para a escolha de cada cliente. 

O foco da loja está em produtos para mulheres, desde cuidados faciais até corporais, 

produtos para banho, perfumaria e maquiagem. Há também alguns produtos para o público 

masculino, mas não é o destaque da boutique, estando alocados em um local específico 

chamado de “cantinho men”, com uma decoração diferenciada do restante da loja, que é bem 

feminina. Não existem produtos infantis na loja. 

Os produtos chegam até a loja por meio empresas representantes e distribuidores de 

marcas de grandes marcas de beleza, como L’óreal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & 

Johnson, Lee Stafford, Bio Oil, Lancôme, Revlon, Dior, Maybelline, Australian Gold, Risque, 

Vult, Mia Make. Além disso, marcas que trabalham no modelo de venda direta ou franquias, 

também estão presentes na Beauty Moon, como O Boticário, Natura, Avon e Eudora. 

A loja está organizada por categorias de produtos e não por marcas, para estimular a 

consumidora a comparar os produtos de diferentes empresas antes de efetuar a compra. As 
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categorias de produtos são: perfumaria, maquiagem, cuidados com a pele, banho, cuidados com 

cabelos, produtos masculinos e acessórios. 
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3. Análise de Mercado 

 

3.1 Análise Setorial 

 

3.1.1 Aspectos gerais 

A boutique de cosméticos Beauty Moon está inserida no mercado nacional de 

cosméticos no segmento de lojas multimarcas. A indústria brasileira de cosméticos apresentou 

um crescimento deflacionado de 11,4% a.a. nos últimos 20 anos, atingindo a marca de R$ 42,6 

bilhões em 2015. Diversos fatores têm contribuído para esse ótimo resultado do setor mesmo 

em períodos de crise: o aumento de renda das classes C e D e por consequência o seu acesso 

aos produtos de beleza, a elevação da expectativa de vida da população e com isso a 

preocupação em manter a aparência jovem por mais tempo, os lançamentos cada vez mais 

atentos às necessidades dos consumidores e a participação da mulher no mercado de trabalho 

(ABIHPEC, 2016). 

Dentro do mercado cosmético, encontra-se o ramo de lojas multimarcas. Esse canal de 

venda tem se destacado como uma importante estratégia para o comércio, de roupas e 

perfumaria, principalmente, sendo que esses pontos de venda têm o objetivo de levar diferentes 

marcas para diversos públicos de forma simultânea (MARTINS, 2011). 

 

3.1.2 Fornecedores  

 

Há diversos distribuidores de cosméticos para atacado no Brasil. Dentre eles 

encontram-se alguns como: 

 Revenda de Cosméticos: é uma empresa de São Paulo que distribui cosméticos 

das marcas Ruby Rose, Jasmyne, Fenzza, Vivai, Vult, Yvis Beauty, Lebruce 

Cosméticos, Any Color, Safira Cosméticos, Dailus, Luisance V. Garbin, Queen 

Make Up, Cuba, Playboy, Bella Femme, Miss Colors, Miss Frandy, Mia Make 

e também acessórios como pincéis, nécessaires, maletas, estojos, paletas e 

frasqueiras. 
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 Martins: distribuidora de cosméticos da cidade de Uberlândia, em Minas 

Gerais, que trabalha com grandes marcas da Unilever, como Dove, 

TRESemmé e Seda, marcas da L’óreal como Elseve, entre outras marcas como 

Johnson & Johnson, Palmolive, Niely, Clear, Risqué, Kanechom, Maxton, 

Beauty Color (TRABUCO, 2017). 

 Bim Distribuidora: importadora de distribuidora de Cosméticos, de São Paulo, 

que comercializa marcas premium como Calvin Klein, Kenzo, Paco Rabanne, 

Carolina Herrera, Dior, Giorgio Armani, Guess, Hugo Boss, Lancôme, Revlon, 

Bourjois e Maybelline (BIM, 2017). 

 Frajo: importadora e distribuidora de cosméticos, da cidade de Campinas, São 

Paulo, que fornece produtos da Revlon, Australian Gold, Lee Stafford, Bio Oil, 

Nuxe, Salvador Dali (TRABUCO, 2017). 

A empresa Frajo foi comprada em 2015 pelo Grupo Boticário e em agosto de 2017 foi 

apresentada como uma nova Unidade de Negócio do Grupo, chamada Multi B, que terá como 

objetivo a venda de marcas de cosméticos estrangeiras dentro do Brasil (COSMETICOS BR, 

2017).  

Produtos de marcas nacionais, como Natura, Avon, O Boticário, Eudora, podem ser 

adquiridos por meio de um título de representante, já que essas marcas trabalham com o canal 

de venda direta.  

 

3.1.3 Clientes 

O público-alvo para um empreendimento no ramo cosmético é principalmente 

feminino, apesar dos homens terem apresentado uma demanda crescente nos últimos anos. 

Recentemente no Brasil, o aumento do poder aquisitivo da classe média em todas as regiões do 

país tem alavancado as vendas nesse setor (SEBRAE, 2017).  

Dentre os objetivos que levam as mulheres a procurarem por produtos cosméticos 

encontram-se a busca por aspectos sociais, autoestima, vencer desafios, saúde, beleza e 

realização pessoal. A beleza é descrita por algumas consumidoras como sendo apenas a 

aparência física, enquanto outras a relacionam com a posição social, com o status e com o poder 

(CORREA, 2006). 
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Em relação às fontes de informações das mulheres sobre os produtos cosméticos, 

destaca-se: a indicação de cabeleireiros, de dermatologistas, de consultoras de beleza, de amigas 

ou até mesmo de qualquer pessoa que elas julguem como bonitas. Quando essas fontes são 

ranqueadas, a indicação de cabeleireiros se mostra como sendo a de maior relevância para as 

clientes (CORREA, 2006). Além disso, as consumidoras de cosméticos também consideram 

seus próprios aprendizados, isto é, sua compra é também uma resposta aos eventos já vividos 

com produtos dessa categoria (CERQUEIRA et al, 2013). 

No momento da escolha das marcas, as consumidoras brasileiras levam em 

consideração aspectos funcionais dos produtos, confiança na marca, composição natural e 

consumo conspícuo, ou seja, o consumo com a intensão de mostrar riqueza (CORREA, 2006). 

Mesmo esses aspectos sendo detectados no perfil de compra da mulher brasileira num geral, 

sabe-se que os estilos de vida diferenciam o comportamento no momento da compra, já que 

cada indivíduo busca por produtos que se assemelham aos seus gostos, preferências e 

personalidades (CERQUEIRA et al, 2013). 

Um trabalho feito no interior de São Paulo, em Capivari, no ano de 2014, mostrou que 

40% das consumidoras compram de acordo com experiências próprias, 25% admitem que o 

preço é o fator limitante, 10% buscam pelo produto da moda, 10% procuram por determinada 

marca de produto, 5% estão atentas a características específicas dos produtos, por exemplo 

antialérgicos e 5% consideram a embalagem/ rótulo como fator determinante e 5% consideram 

ainda outros aspectos (NAVARRO, 2014). 

Sobre os tipos de produtos mais utilizados, a pesquisa mais recente sobre hábito e 

consumo de cosméticos pela mulher brasileira, realizada pela associação Brasileira da indústria 

de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) em 2014, mostra que 32% das 

mulheres de 18 a 55 anos sempre carregam alguma maquiagem na bolsa e 27% delas trocam a 

cor do esmalte toda semana. Já para o público com 55 anos ou mais, os atributos 

antienvelhecimento são os mais importantes, sendo que 43% das mulheres admitem usar 

produtos anti-idade (FARIA, 2017). 

 

3.1.4 Ameaças 

Apesar dos excelentes resultados de crescimento nos últimos 20 anos, em 2015 o Brasil 

apresentou baixos índices de crescimento no mercado cosmético, quando o setor retraiu quase 
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8%, pela primeira vez nas últimas duas décadas, o que se justifica pela recessão econômica e 

aumento de IPI, além do aumento de ICMS em18 Estados brasileiros (ABIHPEC, 2016). 

Estima-se que esse aumento do ICMS trouxe em 2015 um impacto na casa dos 12% 

de aumento de preços de produtos como batons, esmaltes, laquês, alisadores de cabelos, 

maquiagens para olhos, como máscaras de cílios, sombras e delineadores, além de cremes de 

barbear e sais aromáticos para banhos. Essa alteração de tributação no setor de cosméticos foi 

parte do plano do governo para tentar reequilibrar as contas públicas, já que em 2014 houve 

uma fraca arrecadação, resultante da crise econômica (MARTELO, 2015). 

Ainda em 2017, o Brasil atravessa uma crise política que, segundo especialistas, afeta 

violentamente a economia em curto, médio e longo prazo, com diversas consequências, como 

possíveis novos reajustes tributários e a flutuação do dólar (KOMETANI, MELO, 2017). A 

variação da moeda americana é algo que afeta diretamente o mercado cosmético brasileiro, que 

faz importação de cerca de 80% dos seus insumos (SCRIVANO, 2015). 

Diante desse contexto e com baixas expectativas para melhorias políticas no Brasil, 

não se pode descartar a ameaça de incrementos nos impostos sobre os produtos cosméticos e 

também a elevação de seus custos por aumento do dólar, o que pode causar reduções de margens 

de lucro ou um acréscimo de preços para os consumidores com consequente queda nas vendas. 

 

3.1.5 Barreiras 

Uma barreira presente no Brasil hoje para um novo negócio no ramo cosmético é a 

concorrência com grandes players de mercado. Atualmente no território nacional existem 2.599 

empresas que atuam no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

Porém, 20 dessas empresas são de grande porte e possuem mais de 70% do faturamento total 

do setor, o que corresponde a um faturamento líquido de impostos na casa de R$ 100 milhões 

(ABIHPEC, 2016). Por estas razões, é mais prudente investir em um negócio que comercialize 

essas grandes marcas ao invés de lançar uma nova marca para brigar por espaço no mercado. 

Os mais diferentes canais de venda são utilizados pelas empresas de cosméticos e a 

concorrência das grandes marcas se dá através da estratégia de múltiplos canais, o que permite 

aos consumidores o encontro de uma grande variedade de produtos e marcas a preços acessíveis 

(EUROMONITOR, 2016), o que também se torna um desafio para a adequação de novo 

empreendimento dentro desse mercado. 
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E não apenas empresas brasileiras brigam por espaço nesse concorrido mercado da 

beleza. Cada vez mais, há o avanço de multinacionais no território do Brasil. Em 2016, a 

empresa francesa L’occitane divulgou que, dentre seus pontos de venda espalhados por diversas 

partes do mundo, o maior crescimento da marca foi no Brasil, onde as vendas tiveram um 

aumento de 9,2% em suas lojas próprias (BORTOLOZI, 2017). Os produtos da L’occitane são 

comercializados exclusivamente em lojas próprias, ou seja, lojas multimarcas como a Beauty 

Moon não conseguem adquirir utilizar seus produtos para compor o portfólio. 

 

3.1.6 Macro ambiente 

O macro ambiente no qual a boutique de cosméticos Beauty Moon está inserida é o da 

economia brasileira, que está atravessando a pior crise da história. Em 10 anos, a situação 

mudou completamente: em 2010, o país registrou o maior crescimento do PIB em 20 anos, 

quando a economia crescia na casa dos 7,5%.  Já em 2016, o Brasil registrava seu segundo ano 

de retração do PIB (Produto Interno Bruto), em um cenário de 3,5% de encolhimento da 

economia. Como o PIB reduziu e a população brasileira continuou aumentando em número, 

pode-se concluir que houve um empobrecimento dos brasileiros. 

Como em 2010 o cenário era favorável, uma boa parte da população passou a ter 

hábitos de consumo condizentes com uma economia aquecida. Com o passar dos anos, as 

oportunidades foram reduzindo de forma abrupta e isso se refletiu no comportamento dos 

consumidores, que rapidamente foram forçados a readaptar sua postura de compra 

(TREVIZAN, 2017). 

No entanto, durante todo o período de crise econômica, o mercado de cosméticos do 

país mostrou que os brasileiros priorizam a compra de produtos de beleza e, mesmo precisando 

restringir despesas, continuam a comprar seus “mimos” que se tornaram hábitos no período em 

que a economia estava em expansão. Em 2015, as marcas mais sofisticadas apresentaram 

crescimento de vendas de 16%, enquanto as marcas de massa retraiam 1,3%. Já em 2016, os 

cosméticos premium tiveram alta de vendas em torno de 9%, enquanto as marcas populares 

apresentaram 4,4% de crescimento (SCRIVANO, 2017). 

A economia, de forma geral, tem apresentado sinais de melhora. No segundo trimestre 

de 2017, o PIB apresentou crescimento de 0,2% sobre os primeiros três meses do ano, o que foi 

uma boa surpresa para o mercado brasileiro. Com isso, a estimativa de crescimento para o PIB 

anual passou de 0,39% para 0,5%. Esse cenário mostra uma reação do mercado de consumo, o 
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que se deve principalmente ao comércio e aos serviços, visto que a movimentação na indústria 

ainda é discreta e os investimentos são fracos. Para 2018, a expectativa é que o crescimento do 

PIB chegue a 2%, o que mostra a melhora gradual da economia no país (CAPRIOLI, 2017). 

 

3.1.7 Oportunidades 

O fato de 70% do faturamento do mercado cosméticos nacional estar nas mãos de 

apenas 20 empresas (ABIHPEC, 2016) indica que para novos empreendimentos o sucesso é 

mais facilmente alcançado se a nova empresa se aliar a esses grandes players, abrindo a eles 

um novo canal de vendas, do que se lançar à construção de uma nova marca. 

O modelo de loja multi marcas trazido ao país pela francesa Sephora, inovou o formato 

de compra de produtos de beleza pelas consumidoras brasileiras. Aliado ao conceito 

multimarcas, a Sephora trouxe também a experimentação dos produtos dentro da sua loja, onde 

os produtos ficam organizados por marcas em estantes abertas. Ou seja, a cliente pode 

experimentar produtos de diversas marcas em uma única visita a uma loja da Sephora. Isso 

agradou as brasileiras e trouxe a tendência de “lojas-experiência” para o varejo nacional, o que 

se refletiu na abertura das lojas The Beauty Box, do Grupo Boticário, no final de 2012 

(TEIXEIRA, 2012). 

 

3.2 Análise da Demanda 

 

3.2.1 Perfil do cliente 

O público da boutique Beauty Moon é, em sua maioria, feminino e adulto. A loja é 

focada na mulher moderna, que se preocupa em adquirir produtos de qualidade e com preços 

compatíveis com os benefícios apresentados. Para isso, a boutique proporciona a 

experimentação dos produtos no ponto de venda, para que as clientes possam comprar sem ter 

dúvidas da qualidade dos seus cosméticos. 

A grande vantagem da loja é oferecer diversas marcas, com diversas faixas de preço, 

para que as consumidoras possam avaliar o custo versus o benefício e assim escolher aquilo 

que mais lhe agrada. A variedade de produtos e marcas é realmente muito grande, sendo este o 
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grande diferencial da boutique, indo desde cosméticos de entrada, como os da marca Vult por 

exemplo, até marcas refinadas como Revlon e Dior.  

Sendo assim, o comportamento de compra clássico da consumidora é: ela entra na loja 

e busca pela categoria de produtos que está procurando ou que mais lhe chama a atenção, 

primeiramente costuma experimentar os produtos das marcas mais sofisticadas e na sequencia 

busca pela informação do preço. Ao se deparar com o preço, a cliente repensa sobre o produto 

e começa a provar as demais marcas, que apresentam menores valores. Por fim, ela compara 

custo versus benefício, considera todas as indicações que possa ter recebido e também suas 

experiências anteriores, e segue com a compra do cosmético que mais lhe parece oferecer 

vantagens. Esse é um comportamento típico da mulher brasileira, principalmente de classes 

sociais B e C. 

Ocorre que, clientes de classe A ou até mesmo B, nem sempre se preocupam com o 

preço e, se o produto experimentado lhe agrada ou possui uma forte recomendação de algum 

profissional ou pessoa referência, ela já segue adiante com a compra. 

Para consumidoras de classe C e D, acontece também o comportamento de nem sempre 

se aventurar a experimentar produtos premium, pois sabe que não poderá pagar por eles. O 

inverso também ocorre: por saber que não poderá adquirir o item de beleza sofisticado, a cliente 

aproveita a oportunidade de prova-lo de forma gratuita na loja, o que faz parte da rotina de 

qualquer loja cosmética. Por isso é importante que as atendentes da loja estejam sempre atentas 

para que não haja desperdício por parte das consumidoras. 

Pensando também em públicos que não possuem muita instrução sobre os benefícios 

dos produtos cosméticos ou até mesmo em pessoas que não têm indicações de terceiros, a 

boutique possui profissionais bem treinadas, que podem dar toda explicação necessária sobre o 

modo de uso e os benefícios de cada produto. Para isso, materiais de marketing das diversas 

marcas são disponibilizados para as atendentes estudarem durante o primeiro mês de trabalho 

e a gerente da loja reserva sempre meia hora do início do expediente para compartilhar 

informações sobre os produtos novos ou até mesmo aprofundamentos sobre produtos já 

existentes. 

Com ralação aos tipos de mercado consumidor, a Beauty Moon se posiciona da 

seguinte maneira: 
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 Mercado Potencial: os clientes que demonstram um nível de interesse suficiente 

para a oferta da boutique são todas as mulheres adultas, de todas classes sociais, 

visto que há produtos para todos os gostos e bolsos. Homens também podem ser 

potenciais consumidores da loja, pois há disponibilidade de produtos masculinos, 

principalmente na categoria de perfumaria. 

 

 Mercado Disponível: os consumidores que mais possuem interesse, acesso, e 

renda, para a oferta da Beauty Moon são mulheres e homens adultos, das classes 

A, B, C e D, que residem na região de Curitiba ou até mesmo que estão visitando 

a cidade e que zelam pela sua própria beleza ou até mesmo pela de seus amigos e 

familiares e gostam de presentear por meio de cosméticos. 

 

 Mercado Alvo: o mercado disponível que a empresa decidiu buscar é formado 

principalmente por mulheres, na faixa etária de 18 a 55 anos, das classes B e C, e 

que residem ou transitam pelo centro de Curitiba em horários comerciais. São 

mulheres muito preocupadas com a beleza e que despendem um precioso tempo 

para o momento da compra de seus produtos cosméticos, fazendo uma avaliação 

de custo versus benefício embasada em experimentação de forma prática e rápida. 

 

3.2.2 Segmento 

A Boutique Beauty Moon é focada no segmento cosmético, com produtos adultos e 

femininos. Existe também na loja o “cantinho men” reservado para produtos masculinos, que 

foi pensado principalmente para mulheres que compram presentes ou produtos para amigos, 

namorados/maridos ou familiares. Na ala da perfumaria, é onde também se encontram muitos 

itens masculinos, misturados aos femininos, visto que muitas marcas trabalham com versões 

masculinas e femininas de um mesmo perfume. 

Dentro do segmento cosmético, a loja trabalha com as seguintes categorias de 

produtos: perfumaria, maquiagem, cuidados com a pele, banho, cuidados com cabelos e 

produtos masculinos. A boutique oferece também alguns acessórios de beleza, como pincéis 

para maquiagem e acessórios para cabelos e penteados (pentes, escovas, bobs, piranhas, 

elásticos, grampos, tiaras, etc). 
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3.2.3 Quantificação 

A boutique Beauty Moon foi projetada para ter sempre estoque suficiente para a venda 

dos próximos 60 dias. Dessa forma, a probabilidade de ter falta de produtos nas gôndolas se 

torna muito baixa, porém o risco sempre existe visto que o mercado pode oscilar em vendas de 

acordo com datas comemorativas, visto que cosméticos são produtos altamente presenteáveis, 

e também conforme tendências de moda, já que é um mercado vulnerável a isso. 

A loja possui um sobre piso, onde fica alocado todo seu estoque. O portfólio da loja é 

composto por cerca de 2.000 produtos, divididos em aproximadamente 30 marcas. A loja vende 

em média 1 produto a cada 3 minutos. Isso significa que, em 1 dia a boutique tem a saída de 

160 itens por dia, o que equivale a 3.200 produtos por mês. Os produtos mais vendidos são 

shampoos, condicionadores, batons e perfumes. 

 

3.2.4 Preço 

Os preços dos produtos variam conforme categorias de cosméticos e também de acordo 

com as marcas. O produto mais barato da loja é um batom em formato chubby (lápis plástico), 

da marca Vult, que custa apenas R$ 9,50. Já o item mais caro é um perfume masculino da marca 

Paco Rabanne, chamado 1 million, com o preço de R$ 499,90. 

Os itens de cabelo e de maquiagem são os que apresentam as maiores variações de 

preços de acordo com as marcas. Em maquiagem facial, por exemplo, há bases líquidas de R$ 

9,90, da marca Ruby Rose ao mesmo tempo que há bases da Lancôme por R$ 349,90. Os 

produtos estão dispostos nas prateleiras em ordem crescente de preços, da esquerda para a 

direita. Com isso, os consumidores podem se localizar de maneira mais fácil no momento de 

escolher seus itens de beleza de acordo com marcas e preços. 

 

3.2.5 Receita 

A receita bruta da boutique Beauty Moon fica em média na faixa de R$ 

112.000,00/mês. Como a venda média mensal é de 3.200 produtos, a média de preço fica em 

R$ 35,00. 

Os produtos cosméticos apresentam certa sazonalidade ao longo do ano, pois boa parte 

das compras são com o objetivo de presentear. Datas comemorativas como dia das mães, dia 
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dos namorados, dia dos pais e Natal, costumam movimentar a loja e trazer uma receita bruta 

maior, chegando até a R$ 141.00,00/mês. Já em meses que são posteriores a datas 

comemorativas, como os meses de janeiro e julho, há uma queda na receita, chegando a R$ 

97.500,00. 

Ao final do ano, a receita bruta chega a R$ 1.344.000,00 com a venda de 38.400 itens 

de beleza. 

 

3.2.6 Tendências e Perspectivas 

Devido ao crescimento do mercado cosmético nos últimos anos, mesmo em períodos 

de crise, pode-se concluir que a tendência é que o crescimento continue aquecido pelos 

próximos anos e apresente resultados ainda melhores com a retomada do crescimento 

econômico no Brasil. Dessa forma, a expectativa é que a boutique Beauty Moon cresça em 

vendas e receita em pelo menos 10% a cada ano nos primeiros 5 anos. Dessa forma, será 

necessário expandir para um maior número de lojas, pois não será possível atender a esse 

aumento de demanda por uma limitação de espaço físico. 

Se esse crescimento realmente acontecer, será estudado a compra ou aluguel de novos 

pontos de venda para a implementação do projeto de novas lojas (filiais). Assim, com o passar 

dos anos e com o aumento do know-how a respeito do varejo, será possível ter uma rede de 

boutiques multimarcas Beauty Moon. 

 

3.3 Análise da Concorrência 

 

3.1.1 Identificação dos concorrentes 

Os principais concorrentes da boutique Beauty Moon são lojas de beleza multimarcas 

que ganham espaço a cada ano no mercado, principalmente nas grandes cidades. A francesa 

Sephora é uma grande representante desse grupo. Chegou ao Brasil em 2010 após ter 

conquistado diversos países do mundo desde a sua fundação, que ocorreu em 1970. Possui 

marcas de prestígio e também produtos de uma marca própria, apresentados em um ambiente 

moderno e sofisticado, estando presente em shoppings de grandes cidades brasileiras, inclusive 

Curitiba (SEPHORA, 2017). 
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Após 2 anos da chegada da Sephora no território nacional, o Grupo Boticário inovou 

e lançou a The Beauty Box, uma loja de cosméticos que oferece marcas internacionais 

consagradas e também marcas nacionais renomadas. Assim como a sua concorrente direta 

francesa, a multimarcas brasileira traz uma imensa variedade de produtos, na casa de 3.000 

diferentes opções, de mais de 60 marcas. Com um conceito de “se sentir em casa”, a The Beauty 

Box apresenta uma decoração típica de um quarto, com pequenas e numerosas gavetas para 

acomodar muitos itens de beleza (MULHER, 2016). 

Apesar da Sephora e da The Beauty Box serem relativamente recentes no país, há mais 

de 50 anos já existia em São Paulo a rede Ikezaki, que hoje é composta por 7 lojas distribuídas 

na região central do estado de São Paulo. Em um conceito de hiperloja, a Ikezaki oferece mais 

de 100 marcas diferentes, que vão desde produtos de entrada até produtos profissionais, em 

espaços físicos gigantes, que somam milhares de metros quadrados. A grande inovação trazida 

pela rede cosmética foi o sistema de autosserviço, misturado ao suporte técnico também 

disponível na loja (IKESAKI, 2017). 

A gaúcha Renner, fundada em 1922 e que hoje não é nada menos do que a maior rede 

varejista brasileira, também atua no mercado cosmético de forma multimarcas. Em 1998, a J. 

C. Penney Brazil adquiriu grande parte das ações da Renner, o que trouxe alguns benefícios 

operacionais para a empresa, como o acesso a fornecedores internacionais. Isso se reflete na 

gama de produtos de beleza que se encontram hoje nos pontos de venda, com marcas 

glamorosas como Lancôme, Dior, Carolina Herrera, Hugo Boss e Yves Saint Laurent 

(RENNER, 2017). 

Além das grandes empresas citadas, há no Brasil diversos estabelecimentos de 

pequeno e médio porte que comercializam as mais variadas marcas de cosméticos, buscando 

atender os desejos da vaidosa mulher brasileira. Considerando que a Beauty Moon está inserida 

no cenário do grande centro urbano Curitibano, as redes multimarcas se tornam realmente as 

suas principais concorrentes diretas, porém não se pode deixar de considerar que lojas de 

pequeno e médio porte da região podem de alguma forma concorrer em vendas. 

 

3.1.2 Pontos fortes e fracos da concorrência 

O público alvo das grandes redes de lojas de cosméticos multimarcas, como a Sephora 

e a The Beauty Box, é claramente das classes sociais A e B, atingindo a classe C de forma 
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mínima, já que as marcas apresentadas possuem altos preços e muito prestígio. Essa 

característica pode ser considerada um ponto forte dessas empresas, se considerar que os 

consumidores dessas classes são facilmente atraídos para locais que oferecem essas marcas e 

com ambientes adequados com relação a decoração e estilo. Por outro lado, essas redes de lojas 

deixam de atender as classes sociais C e D, sendo que no Brasil a classe C é grande massa 

consumidora do país. Então, é possível concluir que a segmentação do público é algo que ora 

traz vantagem e ora traz desvantagem. 

Outra característica marcante para as lojas da The Beauty Box e Sephora é o local onde 

os estabelecimentos comerciais se encontram, que são os shoppings. Novamente, há um trade 

off. Os shoppings têm horário de funcionamento diferenciados, tendo lojas abertas de domingo 

a domingo e, ainda, de segunda a sábado as vendas seguem até as 22 horas. Isso proporciona 

um acesso facilitado para os consumidores, principalmente para aqueles de classe C e B, que 

na maioria das vezes fazem compras fora do horário comercial. No entanto, se as consumidoras 

desejam visitar essas lojas multimarcas, elas obrigatoriamente precisam entrar no shopping e 

até mesmo se lembrar do local onde as boutiques se encontram, já que muitos shoppings 

possuem um espaço extremamente amplo e com uma grande variedade de lojas com 

distribuição aleatória. Em contrapartida, as lojas de ruas proporcionam uma certa facilidade de 

acesso e são lembradas de maneira automática pelas pessoas que costumam circular a região 

onde o estabelecimento se encontra. 

Financeiramente também há uma diferença relevante. As lojas de shoppings possuem 

despesas fixas maiores do que as lojas de rua, pois há necessidade de pagamento de salários 

mais elevados por trabalho exercido fora do horário administrativo e também valores mais 

pesados de taxas de aluguel. Desse ponto de vista, ter um comércio dentro de um shopping pode 

ser um ponto negativo. 

No caso da Renner, o fato das suas lojas possuírem outros tipos de produtos (como 

roupas e sapatos) pode ser visto como um ponto forte, uma vez que as consumidoras podem ser 

atraídas para o interior do estabelecimento por diversos motivos e a oferta dos itens de beleza 

pode ser feita para clientes que nem se quer pensaram em comprar um cosmético naquele dia. 

Por outro lado, é possível que a Renner ainda não seja lembrada pelo consumidor como sendo 

uma loja de beleza multimarcas, já que seu produto principal ainda é vestuário e seu nome é 

associado a esse tipo de produto. Dessa forma, a probabilidade de uma consumidora pensar em 
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ir até a Renner para comprar cosmético ainda pode ser baixa. Ou seja, a diversificação de 

categorias de produtos na mesma loja pode ser um ponto negativo também. 

Nas lojas Ikesaki, a diversificação de produtos e marcas é algo marcante e a ampla 

faixa de preços pode ser um trade off pelo seguinte motivo: a loja possui produtos para os bolsos 

de todos os consumidores (o que é um ponto forte), mas permite facilmente a comparação de 

custo versus benefício entre seus produtos, o que pode fazer com que clientes que poderiam 

gastar mais acabem gerando um boleto de menor valor, pela tendência natural dos consumidores 

de buscarem preços “justos”. 

Essas reflexões a respeito da concorrência trazem muitos direcionais para a atuação da 

boutique Beauty Moon, que visa atender diversas classes sociais, com faixa larga de preços e 

em uma loja de rua. É preciso que o layout da boutique atraia a atenção das clientes para que 

entrem na loja mesmo sem estarem procurando por um produto de beleza. O estabelecimento 

precisa ter movimento o suficiente durante o horário administrativo para que consiga se 

sustentar financeiramente, já que não terá atuação no período da noite e nos finais de semana. 

É também extremamente importante que a boutique apresente seus produtos de forma completa, 

permitindo a experimentação necessária às consumidoras, para que seja possível encontrar valor 

agregado proporcional ao preço ofertado.  
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4. Oferta da Empresa 

 

4.1 Descrição detalhada 

A boutique Beauty Moon é uma loja de cosméticos multimarcas que tem como 

conceito a beleza na vida moderna. O mundo do século XXI é um cenário onde a 

competitividade entre as marcas cosméticas fica camuflada devido a diferenciação de valores 

entre os produtos e suas segmentações de públicos. É complexo afirmar hoje que uma marca de 

beleza específica é concorrente de outra, visto que as vantagens oferecidas por cada cosmético 

são realmente distintas e dificilmente comparáveis de forma simplificada. 

É por esta razão, que a mulher brasileira atual aprecia a oportunidade de 

experimentação, pois só assim é possível colocar marcas distintas, com preços diversificados, 

lado a lado, para uma avaliação pessoal de custo versus benefício. A boutique Beauty Moon 

vem oferecer essa experiência para suas consumidoras, de forma livre, em um ambiente 

agradável e propício para isso: uma loja com muitos espelhos e uma boa iluminação, com alguns 

lavatórios para apreciação de produtos enxaguáveis e profissionais bem treinadas para instruir 

as clientes a utilizarem os produtos de forma correta e a entenderem os diversos claims 

explorados nas rotulagens. 

A decoração moderna da loja, com um toque vintage, que nada mais é do que um “retrô 

moderno”, reflete a mensagem da praticidade para comparar produtos e escolher aquilo que 

melhor se adequa ao tipo de beleza de cada mulher, dando a ela a liberdade de escolha, a chance 

de se expressar da forma mais individual possível, com o mix de produtos que mais lhe convém. 

 

4.2 Posicionamento e vantagem competitiva 

A grande diferenciação da boutique versus suas principais concorrentes (Sephora e 

The Beauty Box) se dá em dois principais pontos: 

1. A diversificação de marcas e preços: a loja possui marcas de entrada, como 

Vult e Ruby Rose, até marcas premium já bastante consolidadas no mercado, 

como Carolina Herrera, Hugo Boss e Lancôme. 

2. O incentivo a experimentação de produtos antes da compra: as lojas de 

cosméticos de maneira geral apresentam a possibilidade de experimentação de 



29 

 

produtos, mas de uma forma um pouco mais contida. Lavatórios para 

experimentação de produtos com enxágue e espelhos espalhados por todo 

espaço físico, por exemplo, é algo extremamente raro no comércio da beleza e 

nos principais concorrentes da Beauty Moon. 

 

4.3 Estratégia de Marketing 

 

4.3.1 O primeiro P: Produto 

Como já mencionado em tópicos anteriores, os produtos da boutique Beauty Moon 

estão divididos em 7 grandes categorias: perfumaria, maquiagem, cuidados com a pele, banho, 

cuidados com cabelos, produtos masculinos e acessórios. Dentro de cada categoria, há 

diversidade de marcas, sendo que ao todo há 30 marcas na loja. Há, no mínimo, 2 marcas para 

cada tipo de produto: a de massa e a premium. A loja possui sabonetes e desodorantes. Porém, 

não é o foco, visto que são produtos mais relacionados a higiene pessoal do que a beleza e as 

marcas de massa possuem preços muito competitivos em redes de supermercados. 

Todos os produtos da loja são vendidos sob orientação profissional e são embalados 

dentro das mesmas sacolas de papel decoradas com as cores e logo da Beauty Moon, 

independente da sua marca. Dessa forma, as consumidoras que adquirem produtos mais caros 

e mais baratos não são diferenciadas em nenhum momento da compra. 

 

4.3.2 O segundo P: Preço 

Da mesma forma que há diversificação de marcas, existe também uma ampla variação 

de preços, indo desde R$ 9,50 (batom chubby da marca Vult) até R$ 499,90 (perfume masculino 

da marca Paco Rabanne). Grande parte dos produtos possui um preço na faixa entre R$ 9,90 e 

R$ 39,90, visto que produtos para cabelos e banho se concentram muito nesses valores. 

Todos os itens estão organizados dentro da Beauty Moon de acordo com sua categoria 

e seu posicionamento de preço. Nas prateleiras, os produtos são organizados da esquerda para 

a direita formando faixas de preços crescentes.  
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4.3.3 O terceiro P: Praça 

A loja multimarcas Beauty Moon está localizada na região central de Curitiba, capital 

do estado do Paraná. O horário de funcionamento é das 9 h às 18 h de segunda a sexta feira e 

das 9 h às 13 h aos sábados. Dessa forma, o público são pessoas que trabalham ou residem na 

região, ou até mesmo indivíduos que estão fazendo compras no local e turistas que podem estar 

conhecendo o centro da cidade. Essa região é extremamente movimentada em horário 

comercial, o que é um ponto positivo para a abertura de um novo negócio. 

 

4.3.4 O quarto P: Promoção 

No mês de abertura da boutique, há o investimento de aproximadamente R$ 25.000,00 

em promoção, via outdoors espalhados pela cidade e propagandas em rádios. Nos meses 

seguintes, o investimento em promoção vai depender das vendas dos meses anteriores: se a 

meta de vendas mensal for atingida, será destinado R$ 1.500,00 a investimentos em promoção 

para o mês seguintes. 

 

4.4 Análise Swot 

 

Avaliando o mercado no qual a boutique Beauty Moon está inserida e também seu 

conceito e marcas comercializadas, a análise SWOT chega às seguintes conclusões: 

1) S: pontos fortes 

 A loja está situada em uma região de grande movimentação comercial e de 

pessoas, o que facilita o conhecimento do novo negócio pelo público de maneira 

rápida. 

 A boutique possui diferentes marcas e preços, o que não restringe o público alvo 

a classes sociais específicas, atendendo a todas as consumidoras. 

 A experimentação e a oportunidade de comparar marcas extremamente diferentes 

de forma concomitante é um diferencial e uma fortaleza da boutique, pois oferece mais 

liberdade e autonomia para suas clientes nos cuidados com a beleza. 

 O fato do horário de funcionamento ser comercial traz o benefício de não ter 

despesas trabalhistas com horas extras (domingos, feriados ou período noturno). 
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2) W: pontos fracos 

 Para ter diversos tipos de produtos e diversas marcas em um só local, é necessário 

um espaço físico razoavelmente grande. A Beauty Moon possui 100 m², sendo que 

50% é destinado a estoque (no piso superior) e 50% é destinado a exposição de 

produtos. Dessa forma, espaço é um limitante para a loja e é necessário que os produtos 

fiquem expostos muito próximos uns dos outros, o que pode causar uma certa poluição 

visual para as clientes. 

 Ter diversos preços para um mesmo produto pode proporcionar uma tendência a 

escolha do produto mais barato, o que pode comprometer a receita mensal da boutique. 

Sendo assim, é extremamente necessário que as atendentes estejam preparadas para 

justificar os preços mais elevados de determinadas marcas versus outras, pois essa 

explicação poderá ser crucial para a escolha do produto pelas consumidoras. 

 

3) O: oportunidades 

 O local de atuação da boutique Beauty Moon é bastante estratégico visto que suas 

principais concorrentes não possuem lojas em ruas e nem mesmo na região mais 

central de Curitiba.  As lojas da Sephora e da The Beauty Box estão instaladas apenas 

dentro de shoppings e nos arredores do centro. 

 As concorrentes da boutique possuem um foco mais premium, com poucos 

produtos de entrada (preços mais baixos). Isso intimida e não atende as consumidoras 

de classes sociais C e D, que também se interessam por lojas multimarcas e que 

ofereçam experimentação. 

 As marcas comercializadas na loja, em sua maioria, investem em suas próprias 

promoções (via TV, por exemplo), principalmente quando se trata de lançamento de 

novos produtos, o que faz com que os produtos da Beauty Moon sejam conhecidos e 

divulgados de maneira gratuita para a boutique. Basta apenas sinalizar para o público 

que estas marcas podem ser encontradas ali. 

 

4) T: ameaças 

 As concorrentes da Beauty Moon, como Sephora e The Beauty Box, possuem 

lojas instaladas em shoppings, o que significa que as consumidoras podem realizar 



32 

 

suas compras nos finais de semana, feriados ou até mesmo no período da noite (até as 

22 h de segunda a sábado e até as 20 h aos domingos e feriados). 

 A oportunidade de experimentação pode atrair consumidoras que desejam apenas 

visitar a loja para utilizar os produtos de maneira gratuita, sem efetuar compras, ou até 

mesmo pode levar a furtos de produtos, o que trará prejuízo para a boutique. Para que 

isso não se concretize, é preciso que as vendedoras estejam atentas e que câmeras de 

segurança estejam sempre mapeando toda a loja. 

 Por estar situada em uma região central de uma grande cidade, a Beauty Moon 

está sujeita a assaltos, além de furtos de produtos. Para mitigar esse risco, a loja contará 

com um segurança que ficará alocado próximo a porta de entrada e saída da loja de 

forma constante, para que ele possa auxiliar as atendentes a impedir furtos e possa 

impedir assaltos ao estabelecimento. 
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5. Plano Operacional 

 

5.1 Infraestrutura 

A boutique Beauty Moon está localizada na região central da cidade de Curitiba. A loja 

possui 100 m², sendo que 50 m² corresponde ao andar térreo, onde se concentra o ponto de 

venda propriamente dito, e 50m² corresponde ao andar superior, onde encontra-se o estoque, 

um pequeno escritório para atividades administrativas, uma pequena cozinha para alimentação 

dos colaboradores e um banheiro/vestiário.  

O andar térreo, destinado ao contato com as clientes, é dividido em 7 áreas onde se 

concentram as 7 grandes categorias de produtos. Cada área possui uma coloração específica nas 

prateleiras e gôndolas, com o nome da categoria de produtos: perfumaria, maquiagem, cuidados 

com a pele, etc. Os cosméticos ficam expostos e podem ser manuseados pelas consumidoras e 

atendentes, sendo que ao redor das gôndolas e nas paredes da loja há pequenos espelhos que 

podem ser utilizados a todo momento e no fundo da loja, próximo ao setor de maquiagem, há 

uma penteadeira, com uma cadeira confortável e um grande espelho para que a experimentação 

seja completa e aconchegante. Aos fundos da área de produtos para banho e ao lado do setor de 

produtos masculinos, há um lavatório, que permite a experimentação de produtos enxaguáveis. 

A figura 1 mostra a divisão do andar térreo loja de maneira macro.  

FIGURA 01 – DIVISÃO DO ANDAR TÉRREO DA BOUTIQUE BEAUTY MOON 

 

Porta de entrada PERFUMARIA 

Acesso piso 

superior 

CAIXA 

CUIDADOS 

COM A PELE 

CUIDADOS COM OS CABELOS 

MAQUIAGEM 
BANHO 

CANTINHO MEN LAVATÓRIO 

MEN 

ACESSÓRIOS 

PENTEADEIRA 



34 

 

A frente da loja mostra os itens de perfumaria, pois a parede da frente possui um grande 

vidro, como uma grande vitrine que expõe esses produtos. É possível também ver os itens de 

cuidados com cabelos logo atrás da perfumaria. Pela porta de entrada, que também é de vidro 

(e fica aberta durante todo o dia de trabalho) é possível ver em destaque os produtos de 

maquiagem. Essa disposição dos itens dentro da loja e o tamanho que eles ocupam no espaço 

físico é coerente com seus potenciais de venda e receitas geradas. Produtos de perfumaria 

possuem grande valor agregado e por isso devem ser destaque, já os itens de maquiagem 

possuem um potencial de venda elevado para as mulheres e por isso também estão em 

evidência. Cuidados com cabelos é algo crescente, diversificado e bastante enfático no mercado 

cosmético brasileiro, dessa forma o portfólio precisa ser completo. 

A figura 2 apresenta a macro divisão do andar superior, onde se encontra o estoque, o 

escritório administrativo, a cozinha e o sanitário. 

FIGURA 02 – DIVISÃO DO ANDAR SUPERIOR DA BOUTIQUE BEAUTY MOON 

 

5.2 Tecnologia adotada 

A boutique Beauty Moon conta com um sistema de software comum em comércios da 

cidade de Curitiba, onde todo controle de estoque é gerenciado de acordo com a realização de 

vendas. O software foi programado para sinalizar necessidades de compra sempre que os 

estoques atingirem 50% da capacidade total. 

Através dos programas desse sistema, as notas fiscais são geradas aos clientes após a 

finalização de cada compra e dessa forma todas as vendas ficam registradas digitalmente e é 
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possível extrair informações do fluxo de caixa. Há o contrato com um contador para que todo 

o fluxo de caixa seja monitorado mensalmente e para que a DRE de cada mês possa ser gerada 

para fins de gestão. 

Sobre o atendimento ao cliente, conforme já mencionado, é feito por profissionais bem 

treinadas atendem as consumidoras desde a recepção na entrada da boutique até o término da 

compra. Essas profissionais ficam disponíveis para esclarecer dúvidas, apresentar os produtos 

às clientes e, até mesmo, auxiliar na experimentação a qualquer momento. 

Após a escolha dos cosméticos que serão comprados, as consumidoras vão até o caixa 

da loja e efetuam o pagamento. Os produtos são carregados e embalados pelas atendentes, que 

gentilmente entregam a compra às clientes após o pagamento, agradecendo-as pela visita e pela 

preferência. A maneira educada, atenciosa e até mesmo carinhosa de tratar as consumidoras é 

a principal “tecnologia” da boutique, o que está alinhado ao seu valor de valorização das 

pessoas. 

 

5.3 Logística 

A gerente é a responsável por fazer a gestão de estoques e compras de mercadorias 

para a loja. Com o auxílio do software e das conferências de estoque feitas pelas atendentes da 

boutique, a gerente mapeia as necessidades de compra e aciona os fornecedores para a aquisição 

dos insumos. 

As compras são feitas com atacadistas para a grande maioria das marcas e alguns 

produtos são adquiridos via catálagos para marcas que trabalham com venda direta, como Avon, 

Natura, O Boticário e Eudora. Os principais fornecedores de atacado, como já mencionado 

anteriormente, são: Revenda de Cosméticos, Martins, BIM Distribuidora e Frajo. 

Todas as compras devem ser recebidas dentro de 30 dias, pois esse foi o prazo de 

entrega negociado com todos os fornecedores. O pagamento é feito após as entregas com um 

prazo de 30 dias no boleto bancário. 

Todas as compras são feitas com a previsão de vendas dos próximos 60 dias. Dessa 

forma, o risco de faltar algum produto reduz muito, sendo quase nulo (considerando que a 

previsão de vendas pode falhar, principalmente ao longo do primeiro ano do negócio). 
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No momento do recebimento de mercadorias, atendentes devem checar integridade 

dos produtos para fazer devoluções no ato do recebimento, se necessário. Todas as 

colaboradoras são treinadas para que realizem essa espécie de inspeção no ato do recebimento. 

Da mesma forma, os clientes devem conferir produtos antes de levá-los da loja. As 

vendedoras recebem treinamento para que estimulem essa conferência no momento final da 

venda, fazendo a conferência juntamente com o cliente antes de embalar os cosméticos. Esse 

processo é bastante relevante porque as trocas de produtos são aceitas pela loja apenas em casos 

de presentes, desde que produto esteja lacrado e/ou intacto. Produtos que não possuem lacre 

não são passíveis de troca (o que é comum em alguns itens de beleza de marcas de entrada), 

pois é necessário que a boutique sempre assegure para seus clientes que os produtos vendidos 

estão livres de possíveis contaminações. 

A Beauty Moon pode receber embalagens vazias de produtos para fazer o descarte de 

maneira seletiva (plástico/papel/vidro/metal). Porém, esse ato não está vinculado a nenhum tipo 

de desconto em próximas compras ou algo do gênero. 

 

5.4 Fornecedores 

Os fornecedores da boutique não são exclusivos. São fornecedores já bem conhecidos 

e estabelecidos dentro do mercado de beleza (TRABUCO, 2017). O contato entre a Beauty 

Moon e esses parceiros é basicamente de compra e venda, de forma on line, com negociações 

sobre a forma de pagamento, prazo de entrega e sistema de devoluções conforme já mencionado 

no item 5.3. Esses acordos são feitos pessoalmente entre a gerente da loja e os representantes 

das empresas fornecedoras. 

No caso de recebimento de produtos com algum tipo de defeito (vazamento, 

embalagem vazia, rotulagem com problemas de decoração ou colagem, etc.), o fornecedor deve 

receber o produto de volta e deve providenciar um novo, em perfeitas condições, e envia-lo 

para a loja o mais rápido possível. Já é negociado entre a Beauty Moon e seus fornecedores que 

o pagamento da compra só é realizado 30 dias após o recebimento de todos os itens dentro das 

condições de qualidade (produtos íntegros). 

Se um mesmo fornecedor apresentar mais de dois casos consecutivos de problemas 

(atrasos na entrega ou qualidade dos produtos), a gerente da loja é instruída a convocar um 
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representante da empresa para uma reunião pessoal, no escritório administrativo na boutique, 

para que os assuntos sejam discutidos e as causas raiz possam ser identificadas e tratadas. 

 

5.5 Organização e Recursos humanos  

A equipe completa da boutique Beauty Moon é comporta por uma proprietária, uma 

gerente, três atendentes (sendo uma responsável pelo caixa e duas focadas em vendas, porém 

elas fazem rodízio entre essas funções) e um segurança. 

A proprietária foi quem investiu no negócio e utilizou seu know how de cinco anos 

trabalhando no ramo cosmético para planejar a abertura da boutique, estimar as previsões de 

venda e posicionar a Beauty Moon dentro do mercado cosmético. Esta proprietária realiza a 

retirada de R$ 5.000,00/mês da loja, sendo que seu investimento inicial total foi de R$ 

200.000,00 somado a disponibilização do imóvel próprio valorado em R$ 300.000,00.  

A gerente da loja tem um salário fixo inicial, no ano de 2017, de R$ 2.500,00 e esse 

salário pode ter um acréscimo de 50% se a equipe atingir a meta de vendas de cada mês, sendo 

que essa meta é estabelecida pela proprietária em consenso com a gerente. Dessa forma, o 

salário variável da gerente pode chegar a R$ 1.250,00, totalizando um salário mensal de R$ 

3.750,00. 

As atendentes da Beauty Moon possuem um salário fixo inicial, no ano de 2017, de R$ 

1.500,00, podendo também ter o ganho de 50% a mais no mês de acordo com o alcance de 

metas de vendas. Sendo assim, o salário variável dessas colaboradoras chega a R$ 750,00, 

totalizando no mês R$ 2.250,00. As metas de vendas para essas vendedoras estão divididas da 

seguinte forma: cada uma delas tem exatamente a mesma meta mensal individual de vendas e 

somando todas elas há a meta mensal da equipe.  

Se uma atendente atingir sua meta individual, ela já garante o acréscimo de R$ 425,00 

em seu salário. Para que ela chegue a ganhar o total de R$ 750,00, é necessário que as demais 

atendentes também alcancem suas metas. Dessa maneira, todas são estimuladas a vender, porém 

não há o incentivo a competição entre elas, pois é necessário que todas batam suas metas para 

que a equipe toda ganhe o salário variável de maneira integral. Se as metas não forem 

alcançadas, o salário variável a ser recebido é proporcional a porcentagem de vendas atingidas. 
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Se as vendas superarem as metas, a proprietária doa alguns produtos da loja de brinde 

para os colaboradores. Porém, isso é feito de maneira informal, sem um contrato. Apenas como 

um “mimo” para a equipe. 

O segurança possui um salário fixo de R$ 1.300,00 e também recebe um salário 

variável conforme o atingimento da meta de vendas da equipe, podendo chegar a R$ 650,00 por 

mês esse acréscimo (50% do valor fixo). Sendo assim, esse profissional também é engajado a 

colaborar com o “bem-estar” da loja para que as vendas possam acontecer. 

A meta mensal média de vendas é de R$ 112.000,00/mês. Sendo assim, a meta 

individual mensal média das atendentes é de R$ 37.333,33.  

Todos os colaboradores possuem plano de saúde e odontológico, o que acarreta uma 

despesa de R$ 90,00/pessoa/mês, vale transporte no valor de R$ 8,50 por dia trabalhado 

(considerando que a passagem de ônibus em Curitiba está em R$ 4,25 em 2017) ou 

estacionamento (estacionamento próprio da loja, logo ao lado, com capacidade para até 8 

carros) e vale refeição de R$ 25,00 por dia útil (aos sábados as refeições não são pagas por ser 

trabalhado apenas meio período). A tabela 1 apresenta as despesas com os benefícios de cada 

colaborador mensalmente. 

TABELA 1: DESPESAS MENSAIS COM BENEFÍCIOS PARA CADA COLABORADOR 

BENEFÍCIO 
VALOR DIÁRIO POR 

PESSOA 

VALOR MENSAL MÉDIO POR 

PESSOA* 

Plano de saúde e odontológico Não aplicável R$                                                    90,00 

Vale transporte R$                                       8,50 R$                                                  204,00 

Vale refeição R$                                     25,00 R$                                                  500,00 

TOTAL Não aplicável R$                                                 794,00 

*Considerado que um mês tem em média 20 dias úteis e 4 sábados 

Fonte: Autor, 2017. 

Dessa forma, considerando que a loja possui 6 colaboradores, a despesa mensal com 

benefícios chega, em média, a R$ 4.764,00. 

 

5.6 Currículos 

 Proprietária: a proprietária da boutique Beauty Moon é formada em Administração e 

possui especialização em Gestão Estratégica de Empresas. Trabalhou por 7 anos na área 

de gestão de projetos de novos produtos dentro de grandes empresas do mercado 
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cosmético como Natura e Boticário. Possui experiência de Gestão dentro de projetos e 

também pela vivência que teve dentro dos negócios (estabelecimentos comercias) da 

sua família. Ela possui uma visão empreendedora, visando sempre o rendimento de seus 

investimentos ao máximo, ao mesmo tempo que se preocupa com o sucesso e realização 

de todas as pessoas envolvidas, pois possui grande aptidão para gestão de pessoas, com 

foco no desenvolvimento profissional e pessoal de seus liderados. 

 

 Gerente: a gerente da Beauty Moon é formada em farmácia e possui experiência em 

gerência de farmácias das redes Droga Raia e Panvel ao longo de 5 anos. Atualmente 

está cursando MBA em gestão de negócios. Em seu trabalho na Droga Raia, teve a 

oportunidade de trabalhar em uma loja da família da proprietária da Beauty Moon e 

graças a essa experiência, mostrou um desempenho diferenciado e é considerada uma 

pessoa de confiança pela dona da boutique. A gerente possui uma grande habilidade de 

organizar ideias e transmitir uma comunicação clara e objetiva. Essa mesma capacidade 

de organização é vista na forma como gerencia documentos, registros financeiros e 

processos logísticos dentro do local de trabalho. Outra característica relevante da 

gerente é sua paixão pelo varejo, o que traz motivação para equipe na qual ela está 

inserida. 

 

 Atendentes: as atendentes são pessoas com ensino médio completo, com experiência em 

vendas no comércio da beleza. São pessoas com facilidade em comunicação e com 

habilidade para vendas. Elas recebem um treinamento completo ao iniciar o trabalho na 

Beauty Moon, para entendimento sobre todo mecanismo de comissão sobre vendas, o 

que estimula a busca por um bom desempenho, e para padronização do conhecimento 

sobre produtos de beleza de forma geral. As atendentes são orientadas a ler a rotulagem 

e materiais de comunicação/propaganda de todos os produtos da loja, para que possam 

ter conhecimento sobre o modo de uso e principais indicações e benefícios de cada 

produto/marca. 

 

 Segurança: o segurança é um profissional com experiência nesse tipo de trabalho, já 

tendo exercido essa função em outros estabelecimentos comerciais de Curitiba, e com 

treinamento básico sobre segurança em seu currículo profissional. É uma pessoa que 
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trabalha de forma ética, justa e também cordial, visto que ele precisa garantir a 

segurança do local, sem faltar com respeito nenhum tipo de pessoa (seja colaborador ou 

cliente). O segurança possui celular próprio que fica acessível a ele em tempo integral 

para que possa ser pedido auxílio à polícia sempre que houver casos de necessidade. Ao 

integrar a equipe, o segurança recebe o treinamento sobre o mecanismo de comissão 

sobre vendas, visto que ele também recebe comissão quando as metas são atingidas, 

pois precisa se sentir parte do negócio e corresponsável pelo desempenho da loja. 
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6. Plano Financeiro 

 

6.1 Estimativas financeiras 

 

6.1.1 Investimentos pré-abertura da loja 

O espaço físico já é de propriedade da investidora, que foi adquirido como herança da 

sua família, valorado em R$ 300.000,00. Esse local precisa ser reformado por completo antes 

da abertura da loja, considerando o conceito vintage como inspiração para o design do 

estabelecimento. A tabela 2 apresenta os investimentos necessários para essa reforma 

TABELA 2: INVESTIMENTOS PARA REFORMA DA LOJA 

Fonte: Autor, 2017. 

Além da reforma do espaço físico, antes da abertura da loja é necessário adquirir todo 

o estoque inicial, estimado em R$ 80.000,00. Além disso, é preciso também considerar o 

investimento em propaganda de R$ 25.050,00 e R$ 14.000 que foi destinado ao caixa, para 

garantir o início do fluxo de caixa de uma maneira saudável, totalizando R$ 200.000,00 de 

investimentos totais da proprietária no novo negócio. A tabela 3 mostra um compilado desse 

investimento inicial para a abertura da boutique Beauty Moon. 

 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

R$ 

Construções 30.000,00 

Reforma do espaço físico (instalação elétrica e hidráulica, pintura, papel de parede, piso) 30.000,00 

Móveis e Utensílios 40.950,00 

Loja: móveis para exposição dos produtos na loja (estandes, prateleiras) 15.000,00 

Loja: penteadeira com iluminação para experimentação de maquiagem 3.000,00 

Loja: móvel para o caixa 2.000,00 

Loja: pia para experimentação de produtos enxaguáveis 750,00 

Estoque: móveis para estocagem de produtos (estantes, prateleiras) 5.000,00 

Cozinha: pia da cozinha, mesa, cadeiras, armários, 1 geladeira, 1 fogão e 1 micro-ondas 6.700,00 

Banheiro: Pia e vazo para banheiro 1.500,00 

Escritório: mesa, cadeiras, estante e gaveteiro 4.000,00 

Acessórios decorativos e funcionais (luminárias, lustres, cortinas, lixeiras, papeleiras) 3.000,00 

Ar condicionado 3.000,00 

Computadores 7.000,00 

2 computadores (para caixa e para escritório) 4.000,00 

Compra e instalação de softwares para controle de estoque, fluxo de caixa e emissão de notas fiscais 3.000,00 

TOTAL INVESTIMENTOS PARA REFORMA 80.950,00 
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TABELA 3: INVESTIMENTOS TOTAIS PARA A ABERTURA DA BOUTIQUE 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ 

Reforma completa do espaço físico, mobiliário e computadores 80.950,00 

Estoque Inicial 80.000,00 

Promoção / Propaganda 25.050,00 

Caixa 14.000,00 

TOTAL INVESTIMENTOS PARA ABERTURA DA LOJA 200.000,00 

Fonte: Autor, 2017. 

 

6.1.2 Estimativas de Faturamento 

Como o mercado cosmético possui uma sazonalidade em vendas ao longo do ano, 

relacionada principalmente às datas comemorativas, é preciso considerar que haverá meses com 

um pico de vendas (atas comemorativas como dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais e 

Natal), da mesma forma que haverá meses com queda de vendas por serem posteriores às datas 

comemorativas (como janeiro e julho, por exemplo). A tabela 4 apresenta a estimativa de 

faturamento mensal médio e também a estimativa anual, considerando um preço médio de 

venda dos produtos. 

TABELA 4: ESTIMATIVAS DE FATURAMENTO, CONSIDERANDO MÉDIA MENSAL 

  
PREÇO MÉDIO 

DE PRODUTOS 

VOLUME DE VENDAS 

(NÚMERO DE PEÇAS) 

FATURAMENTO 

(RECEITA BRUTA) 

Média mensal R$35,00 3.200 R$112.000,00 

Resultado anual R$35,00 38.400 R$1.344.000,00 

Fonte: Autor, 2017. 

6.1.3 Estimativas de custos unitários 

Da mesma forma que exista uma ampla variação de preços para os produtos da 

boutique Beauty Moon, há também um grande range de custos unitários de cada produto. O 

preço médio dos produtos é de R$ 35,00, o custo médio fica em torno de R$ 8,90 

(aproximadamente 25% do peço corresponde ao custo). 
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6.1.4 Estimativas de custo de mão de obra 

A tabela 5 apresenta o compilado de salários totais (fixos e variáveis máximos) de 

todos os colaboradores e também toda despesa de benefícios. Dessa forma, é possível verificar 

que a estimativa do custo total da boutique com salários e benefícios é de R$ 22.214,00. 

Para fins de estimativa, a proprietária também foi considerada como colaboradora, 

visto que ela tem uma retirada fixa por mês (pró-labore de R$ 5.000,00) e usufrui dos benefícios 

da empresa. 

TABELA 5: ESTIMATIVAS DE CUSTOS COM SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

 COLABORADOR 

 PROPRIETÁRIA GERENTE ATENDENTE ATENDENTE  ATENDENTE SEGURANÇA 

SALÁRIO 

TOTAL 

R$5.000,00 R$3.750,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$1.950,00 

Salário bruto 

fixo 

R$5.000,00 R$2.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.300,00 

Comissões 
R$- R$1.250,00 R$750,00 R$750,00 R$750,00 R$650,00 

BENEFÍCIO 
R$794,00 R$794,00 R$794,00 R$794,00 R$794,00 R$794,00 

Plano de saúde 

e odontológico 

R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$90,00 

Vale transporte 
R$204,00 R$204,00 R$204,00 R$204,00 R$204,00 R$204,00 

Vale refeição 
R$500,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 

TOTAL 
R$5.794,00 R$4.544,00 R$3.044,00 R$3.044,00 R$3.044,00 R$2.744,00 

TOTAL R$ 22.214,00 

Fonte: Autor, 2017. 

No entanto, a empresa necessita arcar com os encargos trabalhistas de cada 

colaborador, que são calculados sobre os salários fixos. A tabela 6 apresenta a estimativa do 

valor total de encargos trabalhistas pagos mensalmente pela boutique. 

TABELA 6: ESTIMATIVAS DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

Cargo/Função Nº func. Salário % Encargos Total 

Gerente 1 R$ 2.500,00 66,34% R$ 1.658,50 R$ 4.158,50 

Atendente 4 R$1.500,00 66,34% R$ 995,10 R$ 9.980,40 

Segurança 1 R$ 1.300,00 66,34% R$ 862,42 R$ 2.162,42 

TOTAL 6 R$ 9.800,00  R$ 3.678,92 R$ 13.478,92 

Fonte: Autor, 2017. 
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Somando então o pró-labore (com 11% de alíquota de INSS, totaliza R$ 5.550,00), os 

salários, os benefícios e os encargos trabalhistas, o custo total com mão de obra será de R$ 

27.942,92. 

6.1.5 Estimativas de custos fixos  

A estimativa de custos fixos da boutique Beauty Moon é mostrada na tabela 7. 

TABELA 7: ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS 

Discriminação Valor R$ 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 

Benefícios dos colaboradores 4.764,00 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 

Água 50,00 

Luz 500,00 

Telefone / Internet 300,00 

Contador 500,00 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 

Depreciação Mensal 582,92 

Manutenção 

(computadores, softwares, ar condicionado) 
300,00 

TOTAL 30.025,84 

Fonte: Autor, 2017. 

 

6.1.6 Demonstrativos de Resultados (DRE) 

A tabela 8 apresenta o demonstrativo de resultados mensal médio estimado para a 

boutique Beauty Moon. É possível ver que nessa simulação, considerando uma receita bruta de 

R$ 112.000,00, um custo variável de R$ 42.095,60 e um custo fixo de R$ 30.025,82, o resultado 

operacional mensal obtido foi de R$ 39.878,56. Para o cálculo do custo variável foi considerado 

o regime tributário do Simples Nacional para Comércios, com uma alíquota 8,45% (alíquota 

prevista para empresas com faturamento de R$ 1,3 milhão por ano, como é o caso da boutique). 
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TABELA 8: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MENSAL MÉDIO 

Fonte: Autor, 2017. 

 

6.1.7 Fonte de recursos 

Todos os recursos para a abertura da loja são provenientes da proprietária, que é a 

investidora do novo negócio. A partir do fechamento do primeiro mês, a perspectiva é que a 

boutique tenha seu capital de giro bem formado e seu lucro líquido para gerar o payback e novos 

investimentos. 

 

6.1.8 Fluxo de Caixa 

A tabela 9 mostra o fluxo de caixa previsto para os primeiros 6 meses de 

funcionamento da boutique Beauty Moon. A tabela 10, dá continuidade a demonstração do 

fluxo de caixa ao longo do primeiro ano da loja, mostrando em sua última coluna o compilado 

do caixa no ano 1. Nas despesas de comercialização estão inclusas todas as despesas fixas e as 

comissões dos colaboradores (considerando 100% de atingimento da meta de venda em todos 

os meses).  

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 112.000,00 100,00% 

Vendas 112.000,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 42.095,60 37,59% 
Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 28.481,60 25,43% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 9.464,00 8,45% 

Comissões 4.150,00 3,71% 

3. Margem de Contribuição 69.904,40 62,41% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 26,81% 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 12,03% 

Benefícios dos colaboradores 4.764,00 4,25% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 4,96% 
Água 50 0,04% 

Luz 500 0,45% 

Telefone/Internet 300 0,27% 

Contador 500 0,45% 
Material de Expediente e Consumo 3.000,00 2,68% 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 0,89% 

Depreciação Mensal 582,92 0,52% 

Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,27% 

5. Resultado Operacional 39.878,56 35,61% 
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TABELA 9: FLUXO DE CAIXA ESTIMADO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE FUNCIONAMENTO DA 

BOUTIQUE 

  Mês zero Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 Receita Bruta  0 97.507,20  98.560,00  100.800,00  100.800,00  134.960,00  128.800,00  

Deduções da Receita  0 8.239,36 8.328,32 8.517,60 8.517,60 11.404,12 10.883,60 

Receita Operacional Líquida 0 89.267,84 90.231,68 92.282,40 92.282,40 123.555,88 117.916,40 

Custo da Mercadoria Vendida  0 24.796,08 25.063,81 25.633,44 25.633,44 34.320,33 32.753,84 

Lucro Operacional Bruto 0 64.471,76 65.167,87 66.648,96 66.648,96 89.235,55 85.162,56 

Despesas de comercialização 0 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 

EBITDA 0 30.295,92 30.992,03 32.473,12 32.473,12 55.059,71 50.986,72 

Fluxo de Caixa Livre no Final do 
Mês 

94950 30.295,92 30.992,03 32.473,12 32.473,12 55.059,71 50.986,72 

Fonte: Autor, 2017. 

TABELA 10: FLUXO DE CAIXA ESTIMADO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE FUNCIONAMENTO 

DA BOUTIQUE E COMPILADO DO CAIXA NO PRIMEIRO ANO 

  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 1 

 Receita Bruta  97.507,20  134.400,00  97.507,20  100.800,00  112.000,00  141.120,00  1.344.761,60 

Deduções da Receita  8.239,36 11.356,80 8.239,36 8.517,60 9.464,00 11.924,64 113.632,36 

Receita Operacional Líquida 89.267,84 123.043,20 89.267,84 92.282,40 102.536,00 129.195,36 1.231.129,24 

Custo da Mercadoria Vendida  24.796,08 34.177,92 24.796,08 25.633,44 28.481,60 35.886,82 341.972,87 

Lucro Operacional Bruto 64.471,76 88.865,28 64.471,76 66.648,96 74.054,40 93.308,54 889.156,37 

Despesas de comercialização 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 34.175,84 410.110,08 

EBITDA 30.295,92 54.689,44 30.295,92 32.473,12 39.878,56 59.132,70 479.046,29 

Fluxo de Caixa Livre no Final do 
Mês 

30.295,92 54.689,44 30.295,92 32.473,12 39.878,56 147.087,66 479.046,29 

Fonte: Autor, 2017. 

Analisando a projeção do fluxo de caixa é possível concluir que a boutique será 

financeiramente “saudável”, não tendo caixa negativo em nenhum mês do ano e com um saldo 

no final do ano 1 de R$ 479.046,29. 

 

6.2 Análise de Viabilidade 

 

6.2.1 Payback 

Em um cálculo simples de payback, considerando que o investimento iniciar feito pela 

proprietária foi de R$ 200.000,00 e que o fluxo de caixa livre no final de cada mês é em média 

de R$ 39.920,00, é possível concluir que o payback acontece em apenas 5 meses após a abertura 

da loja, conforme fórmula apresentada a seguir. 

Payback = Investimento inicial                                     

       Resultado médio mensal do fluxo de caixa 
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Payback = R$ 200.000,00 = 5 meses 

        R$ 39.920,00 

 

Porém, se for considerado que o imóvel utilizado para a instalação da loja é patrimônio 

da proprietária e é avaliado em R$ 300.0000,00, o payback passa a ser de 13 meses (1 ano e 1 

mês). 

Payback = R$ 500.000,00 = 13 meses 

        R$ 39.920,00 

 

Os cálculos de payback mencionados foram feitos na fórmula do cálculo do payback 

simples, sem considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Considerando que a taxa 

mínima de atratividade (TMA) definida pela proprietária da Beauty Moon é de 12%, o payback 

descontado ficaria conforme apresentado pela tabela 11. 

TABELA 11: PAYBACK DESCONTADO 

Período Fluxo de caixa livre no final do período Resultado do ano (TMA = 12%) 

12 meses do ano 1 479.046,29 427.719,90 

3 meses do ano 2 131.737,73 105.020,51 

Total 532.740,41 

Fonte: Autor, 2017. 

Para o cálculo do payback descontado, foi considerado que no segundo ano há um 

crescimento de 10% no volume de vendas versus o ano 1. Além disso, foi considerado que o 

investimento total feito pela proprietária foi de R$ 500.000,00 (imóvel próprio mais 

investimentos). Dessa forma, o tempo total para o payback seria de 15 meses. 

 

6.2.2 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade de acordo com o volume de vendas foi apresentada pelo 

próprio fluxo de caixa apresentado nas tabelas 9 e 10, onde é mostrado que a própria 

sazonalidade do ano, típica do comércio de cosméticos que são produtos altamente 

presenteáveis. Com base nisso, as tabelas 12 e 13 apresentam as DREs dos cenários pessimista 

e otimista de vendas. 
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TABELA 12: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CENÁRIO PESSIMISTA DE VOLUME DE VENDAS 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

TABELA 13: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CENÁRIO OTIMISTA DE VOLUME DE VENDAS 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando os resultados dessas DREs é possível observar que entre o cenário 

pessimista e o otimista, há uma diferença aproximada de 10%. O cenário realista, foi 

apresentado como resultado médio mensal na tabela 8, onde se pode verificar que o este 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 97.507,20 100,00% 

Vendas 97.507,20 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 37.185,44 38,14% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 24.796,08 25,43% 
Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 8.239,36 8,45% 

Comissões 4.150,00 4,26% 

3. Margem de Contribuição 60.321,76 61,86% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 30,79% 
Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 13,82% 

Benefícios dos colaboradores 4.764,00 4,89% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 5,69% 

Água 50 0,05% 
Luz 500 0,51% 

Telefone/Internet 300 0,31% 

Contador 500 0,51% 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 3,08% 
Propaganda e Publicidade 1.000,00 1,03% 

Depreciação Mensal 582,92 0,60% 

Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,31% 

5. Resultado Operacional 30.295,92 31,07% 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 141.120,00 100,00% 

Vendas 141.120,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 51.961,46 36,82% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 35.886,82 25,43% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 11.924,64 8,45% 

Comissões 4.150,00 2,94% 

3. Margem de Contribuição 89.158,54 63,18% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 21,28% 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 9,55% 

Benefícios dos colaboradores 4.764,00 3,38% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 3,93% 

Água 50 0,04% 

Luz 500 0,35% 

Telefone/Internet 300 0,21% 
Contador 500 0,35% 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 2,13% 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 0,71% 

Depreciação Mensal 582,92 0,41% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,21% 

5. Resultado Operacional 59.132,70 41,90% 
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encontra-se em um ponto intermediário entre os cenários pessimista e otimista. A tabela 14 

resume os principais dados de ambos os cenários, para fins comparativos práticos. 

TABELA 14: COMPARATIVO DE CENÁRIOS PESSIMISTA, REALISTA E OTIMISTA DE VOLUME DE 

VENDAS 

  Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

Receita Bruta 97.507,20 112000,00 141.120,00 

Custos variáveis totais 35.185,44 42.095,60 51.961,46 

Custos fixos totais 30.025,84 30025,84 30025,84 

Resultado Operacional (R$) 30.295,92 39.878,56 89.158,54 

Resultado Operacional (%) 31,07% 35,61% 41,90% 

Fonte: Autor, 2017 

Conforme mencionado no item 3.1.4, em períodos de crise econômica nacional, como 

foi o ano de 2015, pode haver uma alta no ICMS de produtos cosméticos o que afeta do custo 

das mercadorias, chegando a um aumento de até 12% (MARTELO, 2015). Sendo assim, é 

relevante fazer um comparativo de cenários pessimista, realista e otimista com relação aos 

custos dos produtos.  

O cenário realista, foi apresentado como resultado médio mensal na tabela 8. As 

tabelas 15 e 16 apresentam o demonstrativo de resultados para esses cenários e a tabela 17 

mostra o comparativo entre eles, considerando que do cenário realista para o pessimista há um 

aumento de 12% no custo dos produtos e do cenário realista para o otimista há uma redução de 

5% no custo dos produtos.  
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TABELA 15: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CENÁRIO PESSIMISTA DE CUSTO DE PRODUTO 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

TABELA 16: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CENÁRIO OTIMISTA DE CUSTO DE PRODUTO 

 

Fonte: Autor, 2017. 

  

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 112.000,00 100,00% 

Vendas 112.000,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 45.513,39 40,64% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 31.899,39 28,48% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 9.464,00 8,45% 

Comissões 4.150,00 3,71% 

3. Margem de Contribuição 66.486,61 59,36% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 26,81% 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 12,03% 

Benefícios dos colaboradores 4.764,00 4,25% 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 4,96% 

Água 50 0,04% 

Luz 500 0,45% 

Telefone/Internet 300 0,27% 
Contador 500 0,45% 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 2,68% 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 0,89% 

Depreciação Mensal 582,92 0,52% 
Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,27% 

5. Resultado Operacional 36.460,77 32,55% 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 112.000,00 100,00% 
Vendas 112.000,00 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 40.671,22 36,31% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 27.057,22 24,16% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 9.464,00 8,45% 
Comissões 4.150,00 3,71% 

3. Margem de Contribuição 71.328,78 63,69% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 26,81% 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 12,03% 
Benefícios dos colaboradores 4.764,00 4,25% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 4,96% 

Água 50 0,04% 

Luz 500 0,45% 
Telefone/Internet 300 0,27% 

Contador 500 0,45% 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 2,68% 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 0,89% 
Depreciação Mensal 582,92 0,52% 

Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,27% 

5. Resultado Operacional 41.302,94 36,88% 
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TABELA 17: COMPARATIVO DE CENÁRIOS PESSIMISTA, REALISTA E OTIMISTA DE CUSTO DE 

PRODUTOS 

  
Cenário pessimista Cenário realista Cenário otimista 

Receita Bruta 112000,00 112000,00 112000,00 

Custos variáveis totais 45.513,39 42.095,60 40.671,22 

Custos fixos totais 30.025,84 30025,84 30025,84 

Resultado Operacional (R$) 33.470,77 39.878,56 41.302,94 

Resultado Operacional (%) 32,55% 35,61% 36,88% 

Fonte: Autor, 2017 

É possível concluir que, mesmo que houvesse um novo cenário de crise econômica 

que leve a um aumento de 12% no custo dos cosméticos, ainda assim o resultado operacional 

seria positivo, com mais de R$ 33.000,00. 

Se chegasse a acontecer os dois cenários pessimistas concomitantemente, de volume e 

de custo de produto, é possível ver que ainda assim o resultado operacional seria positivo, com 

mais de R$ 18.000,00. A tabela 18 mostra a DRE dessa simulação. 

TABELA 18: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CENÁRIO PESSIMISTA PARA VOLUME E CUSTO 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ % 

1. Receita Total 97.507,20 100,00% 
Vendas 97.507,20 100,00% 

2. Custos Variáveis Totais 48.886,30 50,14% 

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 36.496,94 37,43% 

Impostos Federais (Comércio, Simples Nacional) – 8,45% 8.239,36 8,45% 
Comissões 4.150,00 4,26% 

3. Margem de Contribuição 48.620,90 49,86% 

4. Custos Fixos Totais 30.025,84 30,79% 

Mão-de-Obra + Encargos 13.478,92 13,82% 
Benefícios dos colaboradores 4.764,00 4,89% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.550,00 5,69% 

Água 50 0,05% 

Luz 500 0,51% 
Telefone/Internet 300 0,31% 

Contador 500 0,51% 

Material de Expediente e Consumo 3.000,00 3,08% 

Propaganda e Publicidade 1.000,00 1,03% 
Depreciação Mensal 582,92 0,60% 

Manutenção (computadores, softwares, ar condicionado) 300 0,31% 

5. Resultado Operacional 18.595,06 19,07% 
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No caso desse cenário pessimista para volume e custo de forma simultânea, se essa 

fosse a situação de todos os meses dos primeiros anos de funcionamento da boutique Beauty 

Moon, o resultado final do fluxo de caixa mensal seria de R$ 30.395,20, o que daria um 

resultado anual de fluxo de caixa livre de R$ 363.551,05, conforme apresentado na tabela 19. 

TABELA 19: FLUXO DE CAIXA MENSAL E ANUAL PARA CENÁRIO PESSIMISTA DE VOLUME DE 

VENDAS E DE CUSTO DE PRODUTO DE FORMA SIMULTÂNEA 

  Resultado de fluxo de caixa livre mensal Ano 1 

Receita Bruta  97.507,20  1.170.086,40 

Deduções da Receita  8.239,36 98.872,30 

Receita Operacional Líquida 89.267,84 1.071.214,10 

Custo da Mercadoria Vendida  24.796,08 297.552,97 

Lucro Operacional Bruto 64.471,76 773.661,13 

Despesas de comercialização 34.175,84 410.110,08 

EBITDA 30.295,92 363.551,05 

Fluxo de Caixa Livre no Final do Mês 30.295,92 363.551,05 

Fonte: Autor, 2017 

E, por fim, se o payback descontado fosse calculado em cima desse resultado anual de 

fluxo de caixa, sem considerar crescimento da loja de um ano para outro (cenário também 

pessimista para crescimento) e levando em conta que a TMA definida pela proprietária é de 

12%, o payback aconteceria em 1 ano e 8 meses, conforme mostrado na tabela 20, invés de 1 

ano e 3 meses para o payback no cenário realista apresentado na tabela 11. 

TABELA 20: PAYBACK DESCONTADO PARA CENÁRIO PESSIMISTA DE VOLUME DE VENDAS, 

CUSTO DE PRODUTO E CRESCIMENTO ANUAL DA BOUTIQUE 

Período Fluxo de caixa livre no final do período Resultado do ano (TMA = 12%) 

Ano 1 
363.551,05 324.599,15 

8 meses do ano 2 
242.367,37 193.213,78 

Total 517.812,93 
Fonte: Autor, 2017. 
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7. Conclusão 

 

7.1 Premissas assumidas  

As estimativas sobre demanda e sazonalidade de vendas, as descrições de 

comportamento de compra dos consumidores de diferentes classes sociais, os custos e preços 

dos produtos, os currículos, salários e benefícios dos colaboradores foram baseadas no 

conhecimento da autora desse trabalho, visto sua experiência de mais de 5 anos de atuação 

dentro do mercado cosmético de Curitiba. 

Para os cálculos de viabilidade, a construção das tabelas, as fórmulas para os cálculos, 

os valores utilizados para taxas de impostos e taxa mínima de atratividade também foram 

sugeridas com base no conhecimento da autora, adquiridos no curso de Gestão Estratégica de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas entre os anos de 2015 e 2017. 

 

7.2 Cenários estudados 

Os cenários realista, pessimistas e otimistas apresentados no tópico 6.2 desse trabalho 

foram construídos com base em histórico de mercado com relação a possíveis variações de 

custo que podem ocorrer, como foi o caso da crise econômica nacional de 2015 que trouxe um 

aumento de 12% no custo dos produtos (MARTELO, 2015), e também baseados no 

conhecimento da autora sobre volume de vendas dos produtos cosméticos na região central de 

Curitiba. 

O resultado desses cenários mostrou que o abertura da boutique Beauty Moon é um 

negócio promissor e possui estimativa de payback de menos de 2 anos, mesmo considerando 

que ambos os cenários pessimistas aconteçam de forma concomitante. E para esses cálculos, a 

taxa mínima de atratividade considerada foi de 12%, o que é alta para o cenário atual da 

economia brasileira, que tem uma taxa Selic de 7,40% (BRASIL, 2017). Isso significa que 

valeria mais a pena o investimento na abertura desse novo negócio do que a aplicação do capital 

da investidora no Tesouro Nacional, por exemplo. 

Analisando o cenário realista é possível ver um payback em apenas 1 ano e 3 meses, 

mesmo com a retirada mensal de R$ 5.000,00 da proprietária, o que mostra uma grande 

atratividade para o negócio. 
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7.3 Necessidade de capital 

Para fins de simulação, foi considerado que o investimento inicial da proprietária seria 

de R$ 200.000,00 e mais a disponibilização do imóvel, valorado em R$ 300.000,00, o que soma 

um total de R$ 500.000,00. 

Considerando que no cálculo de necessidade de capital de giro (NCG) é necessário 

subtrair todas as contas a pagar, do valor das contas a receber (que são as vendas nesse caso) 

somadas ao valor do estoque, a necessidade de capital de giro é em média de R$ 148.360,16, 

conforme cálculo apresentado a seguir, tendo em vista o valor estimado de vendas do cenário 

realista.  

NCG = Contas a Receber + Estoque – Contas a pagar 

NCG = Valor das vendas + Estoque total na abertura da loja – Impostos, comissões e custos 

fixos 

NCG = R$ 112.000,00 + R$ 80.000,00 – (R$ 9.464,00 + R$ 4.150,00 + R$ 30.025,84) 

NCG = R$ 148.360,16 

 

7.4 Tomada de decisão 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo 6 desse trabalho e no tópico 7.2, 

é possível concluir que plano de negócio para a abertura da boutique Beauty Moon é viável 

financeiramente e a tomada de decisão é que o novo negócio seja implementado, pois todos os 

resultados de viabilidade apresentados indicam uma perspectiva positiva, mesmo considerando 

cenários pessimistas de volume de vendas, custo de produtos e crescimento anual da empresa.  
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