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RESUMO 

 

 

O plano de negócios proposto visa à implantação de um salão de beleza na cidade 

de Campo Largo onde os consumidores são esclarecidos e sabem o que querem. 

Portanto, o embasamento deste plano envolverá a aplicação dos conhecimentos de 

gestão empresarial, marketing, gestão financeira, gestão de negócios e de gestão de 

pessoas. O estudo busca demonstrar a relação empresa/cliente e sob que aspectos este 

relacionamento torna-se fator fundamental no estabelecimento das diretrizes de uma 

organização. Diante de um mercado altamente competitivo e globalizado e sabendo que o 

cliente tem acesso a diversas fontes de informação e pesquisa, entende-se que seu poder 

de escolha e decisão por produtos e serviços é mais exigente. Neste contexto, a empresa 

oferecerá serviços e produtos de qualidade, buscando com isto atrair e manter cada 

cliente por um período mais longo, possibilitando sua maior fidelização, estreitando a 

relação empresa/cliente como um diferencial competitivo. Este estudo analisa a 

viabilidade econômica do negócio segundo análises de mercado, pesquisas do SEBRAE 

e potencial de crescimento da cidade de Campo Largo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia. Mercado. Negócio. 
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ABSTRACT 
 

 

This business plan aims to set up a beauty saloon in the city of Campo Largo where 

consumers are well informed and know what they want. Therefore, the foundation of this 

plan will involve the application of knowledge of business management, marketing, 

financial management, business management and people management. The study looking 

for to demonstrate the company/client relationship and in which aspect this relationship 

becomes a key factor in establishing the direction of an organization. Facing a highly 

competitive and globalized market, and knowing that the client has access to several 

sources of information and research, it is understood that their power of choice and 

decision for products and services is more demanding. In this context, the company will 

offer quality products and services, pursuing to attract and keep each customer for a 

longer period, enabling its greater loyalty, narrowing the company/client relationship as a 

competitive differential. This study analyzes the economic viability of this business, 

according market analysis, researches of SEBRAE and growth potential of Campo Largo´s 

city. 

 

 

KEYWORDS: Strategy. Marketing. Business. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Este plano de negócios visa à implantação de um salão de beleza na cidade de 

Campo Largo e seu embasamento envolverá a aplicação dos conhecimentos de gestão 

empresarial, marketing, gestão financeira, gestão de negócios e de gestão de pessoas. 

Neste estudo o destaque será especialmente para clientes do sexo feminino. 

Nos dias atuais as mulheres modernas possuem um estilo de vida muito diferente 

se comparadas com mulheres de 20 anos atrás. 

As mulheres modernas são ativas, desempenham inúmeras tarefas que exigem 

sua atenção e dedicação exclusiva, que impedem que tenham horas livres para cuidar de 

sua beleza em casa. 

A aparência e o cuidado de seu corpo são inevitáveis, pois fazem parte de um 

contexto social na vida de uma mulher que está conquistando seu espaço na sociedade. 

Buscam a praticidade e economicidade, sem perder o foco da modernidade dos 

serviços e produtos que tragam inclusive benefícios para a sua saúde. São clientes 

regulares, experimentadoras e em muitos casos defensoras da marca. 

A solução para este problema com certeza será buscar em um estabelecimento o 

trabalho de profissionais especializadas em cuidados com a beleza e estética feminina. 

Diante de um mercado altamente competitivo e globalizado e sabendo que o cliente 

tem acesso a diversas fontes de informação e pesquisa, entende-se que seu poder de 

escolha e decisão por produtos e serviços é mais exigente. Neste contexto, a empresa 

oferecerá serviços e produtos de qualidade, buscando com isto atrair e manter cada 

cliente por um período mais longo, possibilitando sua maior fidelização, estreitando a 

relação empresa/cliente como um diferencial competitivo. 

Segundo análises de viabilidade econômica do SEBRAE e potencial de 

crescimento da cidade de Campo Largo, podemos afirmar que o projeto é viável. 

As análises financeiras demonstradas neste plano corroboram para reafirmar a 

viabilidade deste projeto. A Taxa interna de retorno (TIR) é de 31%, considerada ótima em 

função de que a Taxa mínima de atratividade (TMA) estipulada é 10%. O valor presente 

líquido (VPL) é de R$ 139.972,73 e o tempo de retorno do investimento do Belle Marie é 

de 2,1 anos no payback simples e 3,8 anos no payback descontado. 
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2 A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

 

Figura 1 - Logomarca do salão 

 

 

A empresa Belle Marie, Cabelo & Estética tem uma proposta moderna de 

prestação de serviços de saúde e beleza para mulheres residentes ou que trabalhem na 

cidade de Campo Largo. 

Oferecendo modernas instalações e profissionais habilitados para realizar os mais 

diferentes serviços com o fim único de proporcionar às clientes em um só local, a solução 

para as suas necessidades de saúde e beleza. 

 

2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS 

 

O plano de negócio em questão trata-se da implantação de um salão de beleza, 

com localização das instalações em local estratégico, com facilidade de acesso e 

facilidade para estacionamento, situado na Rua Desembargador Clotário Portugal, 286, 

bairro Centro, na cidade de Campo Largo, com 240 m2 de área útil. 
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Figura 2 - Fachada do salão 

 

 

O estabelecimento está dividido da seguinte maneira: cozinha, 04 banheiros e 14 

salas o que viabiliza maior conforto e comodidade às clientes do salão. 

As instalações e os serviços serão diferenciados visando atender o maior número 

de necessidades das clientes buscando a fidelização através do vínculo do marketing de 

serviços elaborado para o salão. 

O salão visa atender inicialmente às necessidades de mulheres de alto e médio 

poder aquisitivo que residam ou trabalhem nas imediações e que buscam serviços de 

qualidade relacionados à estética feminina. 

O público alvo compreende especialmente mulheres de classes A, B e C com idade 

entre 25 e 65 anos, maduras na vida profissional e preocupadas com aparência e bem-

estar. 

Este público alvo tem grande influência nas decisões de colegas de trabalho e 

amigas – além dos familiares. 

O município de Campo Largo tem um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,745, baseado em dados de 2010. O município está situado na 

faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 
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0,181), seguida por Renda e por Longevidade (Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, 2013). 

O salão de beleza prestará serviços de beleza e estética em geral, como: 

cabeleireiro, manicure, pedicure, maquiagem, tratamentos faciais e corporais. 

Também disponibilizaremos um serviço de atendimento de entretenimento aos 

filhos menores das clientes, acesso a rede Wi-Fi, copeira e televisão. 

 

2.2 DADOS DOS EMPREENDEDORES E PERFIL 

 

 Rita de Cássia Baroni Zaniolo: bacharel em administração, com experiência em 

administração empresarial e atendimento a clientes. 

 Marcela Zaniolo Sampaio: designer, organizadora de festas de casamento e de 

15 anos, com experiência em grandes eventos. 

 

2.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO E CAPITAL SOCIAL 

 

Os sócios abaixo indicado representarão a empresa que será constituída através 

de um contrato social – sociedade limitada, totalidade do capital social da sociedade 

empresarial que gira sob a denominação BELLE MARIE – Cabelo & Estética, cujo 

patrimônio líquido corresponde ao aporte de capital necessário para o empreendimento, 

distribuído da seguinte forma: 

 

Tabela 1. Composição societária 

 

Sócias Participação (%)

Rita de Cássia Baroni Zaniolo 50%

Marcelo Zaniolo Sampaio 50%  
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2.4 REGIME TRIBUTÁRIO E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇO 

 

O regime de tributação da empresa será pelo Simples Nacional, segundo a Receita 

Federal é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 

aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

O cálculo é a partir do faturamento anual da empresa formatando um único 

percentual, simplificando e viabilizando o empreendimento. 

 

2.5 MISSÃO DA EMPRESA 

 

Oferecer serviços de qualidade e tratamentos modernos, através de profissionais 

qualificados e experientes, disponibilizando um atendimento diferenciado aos clientes 

num ambiente confortável e agradável. 

 

2.6 VALORES 

 

 Respeitamos e acreditamos em pessoas. 

 Respeitamos e cuidamos bem dos nossos profissionais e clientes. 

 Prestamos serviços de maneira responsável, de confiança e sustentável. 

 Entregamos serviços alinhados aos interesses de nossos clientes. 

 

2.7 VISÃO DA EMPRESA 

 

Ser referência na região de Campo Largo em serviços de beleza e bem estar 

especialmente para o público feminino. 
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2.8 SETOR DA ECONOMIA, RAMO DE ATIVIDADE E TIPO DE NEGÓCIO 

 

 Setor da Economia: Secundário 

 Ramo de Atividade: Comércio e Serviços 

 Tipo de Negócio: Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. 
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3 ANÁLISE DE MERCADO 

 

3.1 ANÁLISE SETORIAL 

 

O setor de estética e beleza no Brasil apresenta expansão nos últimos anos. 

Uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE (2013) baseada nos dados divulgados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC) e da Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal 

(ANABEL) aponta um crescimento de 15,62 % em 2012, com uma faixa de crescimento 

anual de 10%. 

Ainda de acordo com o SEBRAE (2013) os salões de beleza alcançam ótimos 

resultados do setor de saúde e beleza. O setor apresenta um crescimento médio 

deflacionado composto de 10% nos últimos 16 anos, tendo passado de um faturamento 

ExFactory, em 2011 alcançou a cifra de R$ 29,4 bilhões. Publicados pela Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), esses 

são dados surpreendentes e motivadores. No mesmo período o Brasil teve um acanhado 

crescimento de 3,1% a.a. do PIB total e 2,5% a.a. da indústria geral. O gasto com 

produtos e serviços de beleza e bem estar em 2013 foi de R$ 36,24 milhões segundo 

pesquisas do IBOPE em 2013. 

O Brasil representa o terceiro maior mercado consumidor no mundo, atrás somente 

do Japão e dos Estados Unidos, segundo dados publicados pela revista Você S.A. (2013). 

De acordo com o SEBRAE (2013) com o aumento do poder aquisitivo da classe 

média possibilitou que o setor de serviços em estética feminina aumente a demanda por 

estes serviços na Grande Curitiba. 

Um mercado que, segundo Sindicato dos Institutos de Beleza, Salões de 

Cabeleireiros e Centros de Estética de Curitiba e Região Metropolitana (SINCACES), 

cresce, em média, 30%, publicado na matéria BEM Paraná (2008). 

De acordo com a matéria publicada pelo Jornal Gazeta do Povo em 2013, um 

estudo realizado pelo SEBRAE apontou uma grande potencialidade para centro de 

estética e salão de beleza para as cidades de Araucária, Campina Grande do Sul, Campo 

Largo, Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José dos Pinhais (ver Anexo 01). 
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De acordo com o SEBRAE “Como montar um centro de estética”, uma pesquisa 

realizada pela empresa Sophia Mind indica que a mulher da Modernidade não está 

satisfeita com sua aparência, pois está passando por inúmeras mudanças 

comportamentais, culturais e sociais. A principal reclamação das mulheres ouvidas nesta 

pesquisa está relacionada diretamente com o peso ideal e em segundo está relacionado 

com o cabelo. 

A grande oportunidade mencionada pelo SEBRAE (2013) é justamente em 

empreendimentos para prestação de serviços na área de estética feminina. 

O mercado-alvo que será especificado corresponde à parcela do mercado 

disponível que se enquadra nos padrões de consumo e hábitos, descritos no tópico de 

público alvo, e que perceberá valor na proposta. 

 

3.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

A demanda neste setor tem sido observada principalmente pelos seguintes 

aspectos: aumento da expectativa de vida fazendo com que as modernas mulheres 

busquem a jovialidade, o aumento da renda familiar principalmente da classe C e a 

crescente participação da mulher no mercado de trabalho. 

O Sebrae através do estudo “Salões de Beleza e negócios afins” apresenta a 

atividade de cabeleireiro como a segunda mais formalizada e complementa com um 

número atrativo de 82% de crescimento dessa atividade em relação a 2011, esta 

informação indica que o mercado está aquecido e possui uma demanda crescente por 

este tipo de serviço.  

O estudo da Feira do Empreendedor no Paraná mostra na evolução do número de 

estabelecimentos de Curitiba (por extensão considera a região metropolitana de Curitiba) 

que os maiores índices evolutivos foram: Cabeleireiros 70%, Academias 58% e Petshops 

49%, o período analisado foi 2006-2009 (ver Anexo 02). 

De acordo com a mídia – Banda B publicada em 14/07/2014, a cidade de Campo 

Largo está tendo investimentos como é o caso do Hospital do Rocio que foi construído 

com uma estrutura de 53 mil metros quadrado com capacidade para 1,2 mil leitos com 
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heliponto, e começa operar em 01 de Setembro de 2014, e investimentos como este 

atraem novos investimentos.  

A principal demanda analisada é especialmente mulheres de classes A, B e C com 

idade entre 25 e 65 anos, maduras na vida profissional e preocupadas com aparência e 

bem-estar. 

Segundo divulgado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o 

município de Campo Largo tem um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de 0,745, baseado em dados de 2010. O município está situado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010 a dimensão 

que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,181), 

seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2010 Campo Largo teve um 

incremento no seu IDHM de 53,29% nas últimas duas décadas, acima da média de 

crescimento nacional (47%) e acima da média de crescimento estadual (47%). 

 

Figura 3 - Evolução do IDHM – Campo Largo - PR 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 – Pnud, Ipea e FJP 

 

Em outra matéria publicada pelo site SkyscraperCity cita que Campo Largo é a 7ª 

cidade Paranaense que mais cresce, a tendência de crescimento de Curitiba é a mesma 

observada na região metropolitana dada a integração da mesma com a capital. 
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3.3 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

A análise da implantação do novo investimento foi feita baseada na observação de 

alguns concorrentes que ofertam serviços similares para faixa etária similar a pretendida, 

a comparação é de fácil dedução. 

A concorrência observada foi demarcada na mesma cidade pretendida para 

instalação do empreendimento reduzindo a margem de erro que é passível de ocorrer. 

Para essa pesquisa foram considerados os serviços ofertados que venham a fazer 

parte do portfólio da empresa, bem como a localização dos estabelecimentos e marketing 

executados. 

As informações foram coletadas a partir de pesquisa no próprio local e nos 

websites das empresas. 

Abaixo está a breve descrição das empresas concorrentes observadas: 

 

3.3.1 Camaleão Cabelo & Estética 

 

O Camaleão é um instituto de beleza, nos mesmos moldes do idealizado para o 

Belle Marie. 

É um instituto de beleza com uma grande equipe de trabalho, composta por 38 

profissionais, atuando em Campo Largo desde 1988 com uma filosofia de trabalho bem 

dinâmica e otimista. 

Possui um website moderno e bem elaborado, contendo inúmeras informações 

sobre os serviços prestados e fotos. 

Além disso, disponibiliza para os seus clientes um blog com a idéia principal de 

aproximar suas clientes do instituto, com informações sobre eventos e campanhas. 
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3.3.2 Salão da Mulher 

Instituto de beleza há mais de 15 anos operando em Campo Largo oferece serviços 

de qualidade, é um forte concorrente estabelecido, que além dos serviços de saúde e 

beleza disponibiliza serviços diversificados. 

O Instituto também treina novos profissionais com cursos de cabelo, estética e 

passarela. 

Conta com um website completo e muito bem elaborado, contendo muitas 

informações relevantes e fotos dos principais eventos e trabalhos feitos pelo instituto. 

Além de diversas promoções trabalha também com sorteios e newsletter com a 

finalidade de manter um cadastro atualizado das clientes e aproximá-las do instituto. 

 

3.3.3 Salão Marly 

 

O Salão Marly é considerado a rede de salões de beleza mais tradicional de 

Curitiba e desde 2009 está no mercado de franquias. Possui unidades franqueadas não 

só em Curitiba, mas na Região Metropolitana, em cidades como São José dos Pinhais, 

Pinhais, Colombo, Araucária e Campo Largo. 

 Todos os salões inaugurados têm o mesmo sistema de atendimento, preços e 

benefícios aos clientes. Além disso, o profissionalismo e o sistema de trabalho continuam, 

pois os colaboradores das novas unidades são treinados pela própria Marly Minatti, que 

ensina suas técnicas de atendimento com exclusividade. 

Os serviços ofertados são semelhantes aos que a Belle Marie pretende oferecer, é 

um grande concorrente bem estabelecido e em franco crescimento. 
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4 OFERTA DA EMPRESA 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

O Belle Marie está preparado para suprir as necessidades de cuidados estéticos de 

suas clientes e possibilitar a fidelização destas através de uma gama de serviços 

ofertados: 

 Manicure e pedicure, 

 Corte de cabelo, 

 Sobrancelha,  

 Depilação – cera quente, roll on e egípicia, 

 Hidratação capilar,  

 Tintura, reflexos e luzes,  

 Penteados, 

 Megahair, 

 Escova (comum ou progressiva),  

 Alisamento e relaxamento dos cabelos, 

 Maquiagem,  

 Estética Facial: massagem, limpeza de pele e peeling de cristal, 

 Estética Corporal: drenagem, esfoliação corporal, massagens relaxantes; 

 Dia da noiva: prévia do cabelo e da maquiagem, designer de sobrancelha, 

pedicure, manicure, depilação completa, banheira com hidromassagem, 

massagem relaxante, limpeza de pele, lanche, auxilio para vestir, 

 Espaço Kids. 

 

4.1.1 Política de preços 

 

A política de preços praticada pelo Belle Marie está pautada na prestação de 

serviços de qualidade, a formação de preços é feita através da combinação do preço da 

mão-de-obra e a comparação dos preços praticados pela concorrência. 

Além disso, pretende formar parcerias e convênios com os fornecedores para a 

venda e divulgação de grandes marcas com preços mais acessíveis, campanhas 
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promocionais de serviços específicos o que criaria uma oportunidade de lançamento de 

novos produtos. Estes convênios trazem ganhos para os fornecedores e para Belle Marie. 

Os preços praticados suprem os custos da manutenção do salão, a compra dos 

insumos, o pagamento dos profissionais, pagamento de pró labore para a sócia gerente, 

possíveis reservas de capital e ou distribuição de lucros.  

 

4.1.2 Promoção/Divulgação 

 

A divulgação dos serviços do Belle Marie estará em revistas, outdoors, jornais 

locais, revistas direcionadas, feiras locais como a feira da Mulher de Campo Largo, 

convênios com associações, campanhas de fidelização com as clientes, e panfletos 

distribuídos nos pontos centrais de Campo Largo. 

Sobre o dia da noiva o Belle Marie terá um panfleto específico indicando como os 

detalhes programados para os serviços a serem prestados no dia especial da noiva. 

As promoções estão direcionadas para os dias da semana, indicando cada dia e 

que tipo(s) de serviço(s) estará com os preços reduzidos. 

Serão realizados pacotes promocionais para determinados serviços, como por 

exemplo, pacote de hidratação, pacote de massagem, pacote de Dia da Noiva que será 

feito de acordo com a necessidade de cada noiva. 

Será também oferecido e divulgado como diferencial do salão o serviço, espaço 

kids, especialmente criado para crianças, possibilitando que as mães possam usufruir 

tranquilamente dos serviços do Belle Marie enquanto seus filhos estão sendo cuidados 

por uma pessoa especialmente contratada para tal. 

O Belle Marie também vai participar de feiras e eventos do setor de saúde e beleza 

para aprimorar seus conhecimentos bem como divulgar seus serviços. 

 

4.1.3 Segmentação de Mercado e Posicionamento 
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A segmentação do mercado e o posicionamento do Belle Marie busca obter 

inúmeras vantagens: 

 Entender melhor seus clientes; 

 Avaliar o mercado potencial para os seus serviços; 

 Identificar os serviços dos concorrentes e desenvolver estratégias competitivas; 

 Posicionar seus produtos e serviços de acordo com as necessidades e 

preferências dos clientes; 

 Identificar oportunidades para oferecimento de novos serviços. 

 

Pretende atingir especialmente mulheres de classes A, B e C com idade entre 25 e 

65 anos, maduras na vida profissional e preocupadas com aparência e bem-estar. 

 

4.1.4 Estratégias Promocionais 

 

Já no mês de inauguração do salão serão adotadas promoções para promover e 

tornar conhecido o salão. 

Outras promoções, após este período, vão estar direcionadas aos dias da semana 

com menor frequência de clientes, chamando a atenção das clientes para estes dias. 

Alguns serviços vão compor pacotes com 10 sessões viabilizando valores 

promocionais: 

a) Pacote de 10 sessões de drenagens linfáticas;  

b) Pacote com 10 hidratações para o cabelo; 

c) Pacote com 10 hidratações faciais; 

d) Pacote com 10 massagens relaxantes. 

 

Haverá um programa de relacionamento e fidelização com as clientes, como por 

exemplo, campanha de “indique uma amiga e ganhe descontos”. 
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4.2 ANÁLISE DE SWOT 

 

Dentro de todo o contexto setorial analisado até o momento a empresa Belle Marie 

apresenta a seguinte análise SWOT que deve ser considerada para a 

implantação/viabilização do empreendimento: 

 

4.2.1 Forças: 

 

 Qualidade nos serviços prestados; 

 Ambiente confortável, com instalações modernas e arrojadas; 

 Privacidade e discrição; 

 Mão de obra especializada; 

 Agilidade e eficiência no atendimento; 

 Mercado em expansão; 

 Serviço diferenciado, como por exemplo, espaço kids para os filhos das clientes. 

 

4.2.2 Oportunidades: 

 

 Serviço exclusivo e com pouca concorrência direta; 

 Elevada demanda; 

 Maior preocupação com a aparência. 

 

4.2.3 Ameaças: 

 

 Serviços semelhantes, mas informais; 

 O surgimento de concorrentes diretos; 

 Preços praticados entre os estabelecimentos formais e informais. 

 

4.2.4 Fraquezas: 

 

 Falta de Know-how; 
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 Falta de profissionais especializados para atender exclusivamente este público; 

 Altos investimentos com qualificação e treinamentos; 

 Dificuldade para divulgação; 
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5 PLANO OPERACIONAL 

O plano operacional do Belle Marie prevê como será a infraestrutura do salão, o 

atendimento aos clientes, recursos humanos e gerenciamento do salão, automação, e 

aspectos legais necessários para o seu funcionamento. 

 

5.1 INFRAESTRUTURA 

O salão está localizado na região central de Campo Largo, possui uma área de 

240m2, contendo 14 salas, 01 cozinha, 04 banheiros sendo 01 com banheira de 

hidromassagem. 

O imóvel será reformado para se adequar às necessidades de um salão de beleza, 

estão sendo considerados no projeto fatores importantes para que o ambiente seja 

confortável e agradável, piso claro, de fácil limpeza, demonstrando o compromisso da 

empresa com a higiene, a iluminação natural da casa será mantida e haverá um projeto 

de iluminação adequado para cada tipo de atendimento. 

Na entrada do salão, piso térreo, está a recepção e sala de espera que serão 

integradas com o salão principal dos cabeleireiros. Esse ambiente será amplo, de fácil 

locomoção, funcional e contará com um espaço com café, chá, água e revistas. 

As bancadas e demais móveis serão claros e confortáveis, além de possuir um 

design moderno. 

Uma sala será especialmente decorada para o espaço kids que possuirá jogos 

interativos e televisão com canais infantis. 

Ainda neste piso temos banheiro, lavatórios e cozinha. 

No piso superior teremos as salas de massagem, a sala da noiva com banheiro 

privativo e hidromassagem, um escritório e sala de maquiagem. 

A infraestrutura descrita atenderá o salão em suas atividades iniciais, possuindo 

estrutura para ampliações futuras com novos serviços. 



29 

 
Figura 4 - Lay out – Planta baixa piso térreo 

Figura 5 - Lay out – planta baixa piso superior 

 

 

 

5.2  ATENDIMENTO 

O horário de atendimento é das 09h00 às 19h00 de terça a sábado. 

A logística de atendimento será da seguinte forma: 
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No momento que a cliente chega ao salão, dirige-se à recepção e a atendente 

verifica se a mesma está cadastrada no sistema de gerenciamento (Hair System). 

Caso esteja cadastrada, é verificado o serviço agendado e a cliente é encaminhada 

para o profissional correspondente. Se o serviço não foi agendado, a atendente consulta a 

agenda no sistema e direciona a cliente a uma pessoa que esteja disponível naquele 

momento ou para um horário disponível. 

Caso a cliente não esteja cadastrada, é perguntado se aceita fazer um cadastro, 

explicando os benefícios do mesmo. Se a cliente aceitar, o cadastro é feito e entregue um 

cartão personalizado com seu nome e seu número de cadastro e em seguida confere no 

sistema se a cliente tem hora marcada. Se sim, é encaminhada à pessoa com quem está 

agendado o atendimento. Se não, a atendente consulta a agenda no sistema e direciona 

a cliente a uma pessoa que esteja disponível naquele momento ou para um horário 

disponível. 

Caso a cliente não aceite fazer o cadastro a atendente sugere que seja feito em 

uma próxima oportunidade, confere no sistema se a cliente tem hora marcada. Se sim, é 

encaminhada à pessoa com quem está agendado o atendimento. Se não, a atendente 

consulta a agenda no sistema e direciona a cliente a uma pessoa que esteja disponível 

naquele momento ou para um horário disponível. 

Finalizado o atendimento da cliente, a profissional que fez seu atendimento registra 

no sistema de gerenciamento o serviço prestado. A cliente dirige-se à recepção onde a 

atendente confere o sistema e efetua a cobrança. 

 

5.3  RECURSOS HUMANOS 

 

A equipe é composta inicialmente por: 

a) 05 cabeleireiros; 

b) 06 manicures/pedicures; 

c) 02 esteticistas/maquiadora; 

d) 01 copeira; 

e) 02 atendentes administrativas; 

f) 01 recreacionista para cuidar das crianças, fazer atividades com as mesmas 
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enquanto as mães estão sendo atendidas; 

g) 01 sócia gerente que administrará o salão; 

 

Abaixo, a descrição e perfil dos cargos: 

 

Tabela 2.  Descrição e perfil dos cargos  

 

 

O trabalho desenvolvido pelos recursos humanos do Belle Marie está voltado para: 

• buscar excelência no atendimento para garantir a satisfação dos clientes; 

• gerar prazer e comodidade aos clientes através de um ambiente agradável e 

confortável; 

• demonstrar interesse e valorizar o cliente, ouvindo suas críticas e sugestões; 

• atender de forma personalizada cada cliente; 

• agir com profissionalismo e respeitar os clientes internos e externos; 

• manter o ambiente sempre limpo e higienizado; 

• inovar através de novos serviços, tecnologias e tendências de mercado; 

 

Cargo Descrição Perfil 

Sócia Gerente Responsável pela Administração em geral do Salão Curso superior 

Experiência em Gestão e atendimento a cliente 

Atendentes Responsável pelo atendimento à clientes e profissionais 2º Grau completo 

Apoio à sócia gerente nos assuntos administrativos Empatia 

Experiência em atendimento a clientes, empatia, 

conhecimentos de informática e internet. 

Recreacionista Responsável pelo entretenimento das crianças 2º Grau completo 

Experiência em atendimento a clientes,

Empatia 

Experiência com crianças 

Manicures / Pedicures Responsáveis pelos serviços de mão e pé 1º ou 2º Grau completo 

Empatia 

Experiência na função 

Cabeleireiros Responsáveis pelos serviços de corte, hidratação, 1º ou 2º Grau completo 

escovas em geral, lavagens, tintura, penteados Empatia 

Experiência na função 

Esteticistas / Maquiadoras Responsáveis pelos serviços de massagens em geral, 1º ou 2º Grau completo

limpeza de pele, depilações em geral Diplomas de cursos específicos para a função

maquiagens  e Dia da Noiva Experiência na função

Empatia

Copeira Responsável por fazer café, chá e servir as clientes 1º Grau completo 

Empatia 
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5.4 AUTOMAÇÃO 

 

O controle dos atendimentos, financeiro, comissões, estoque, fluxo de caixa, 

pessoal, entre outros, será mais efetivo mediante automação.  

Por esse motivo, um software gerencial será usado igual ou semelhante ao da 

figura abaixo. 

Figura 6 - Sistema de gerenciamento de salão 

 

 

                Fonte: Hair System -http://www.nob.com.br/hairsystem.asp  

 

5.5 ASPECTOS LEGAIS 

 

Um contador será contratado para formalizar a empresa e cuidar dos aspectos 

legais nesse ramo de atividade, como por exemplo, necessidade de vistoria por parte do 

corpo de bombeiros, ANVISA, PROCON, vigilância sanitária que, conforme a Lei 6.360/76 

publicada no DOU de 24/09/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 79.094 de 05/01/1977, 

dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos, medicamentos, drogas, cosméticos entre 

outros. 

http://www.nob.com.br/hairsystem.asp
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Outro aspecto importante a ser considerado na abertura de um salão são questões 

relacionadas as fiscalização efetuadas pelas secretarias municipais de saúde como a 

esterilização de instrumentos utilizados no salão, da segurança na utilização e 

manipulação de produtos como, por exemplo, o formol que pode oferecer risco as 

pessoas e questões de higiene e limpeza. 

O Belle Marie está adequado às novas normas sanitárias, conta com a autoclave 

que é o aparelho para esterilização de alicates, pinças, tesouras e outros objetos de 

metais, as ceras de depilação não serão reutilizadas, haverá o cuidado para que todos os 

seus profissionais estejam com suas carteiras de vacinação em dia para evitar riscos de  

tétano e transmissão de hepatite B e C. 
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6 PLANO FINANCEIRO 

 

O plano financeiro do Salão Belle Marie contempla o investimento inicial que é 

composto por despesas com obras, compra de máquinas e equipamentos, móveis e 

utensílios, equipamentos eletrônicos e software, e capital de giro para o início da 

operação, mão de obra, custos fixos e variáveis, previsão das receitas, análise financeira 

e análise de viabilidade do negócio. 

 

6.1 INVESTIMENTO INICIAL 

 

O investimento inicial demonstrado na tabela abaixo, estimado em R$ 180.000,00, 

é composto por despesas com obras que contemplam a contratação de arquiteta e 

engenheiro para o desenvolvimento do projeto arquitetônico e de engenharia, e custos 

para as reformas necessárias à adequação do imóvel ao projeto.  

Para máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, eletrônicos e software são  

previstos os itens abaixo: 

 Microcomputador; 

 Impressora; 

 Balcão para a recepção; 

 Telefone; 

 Cadeiras para a bancada; 

 Armários; 

 Espelhos; 

 Macas para estética; 

 Bancadas de apoio; 

 Balcão de exposição; 

 Cadeiras para corte de cabelo; 

 Carrinhos de apoio para cabelereiros; 

 Mesas de manicure; 

 Carrinho auxiliar de manicure/pedicure; 

 Lavatórios para cabelos; 

 Revisteiros; 
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 Autoclave para esterilização; 

 Aparelhos de ar condicionado; 

 Sistema de som ambiente; 

 Máquinas para corte; 

 Pranchas; 

 Secadores de cabelo; 

 Aparelhos de TV; 

 Utensílios de trabalho: tesouras, escovas, pentes, etc; 

 Utensílios de cozinha/copa; 

 Lavadora 

 Software de gerenciamento; 

 

Capital de giro estimado em aproximadamente 30% do valor investido. 

 

Tabela 3.  Investimento Inicial  

 

Item R$ 

Obras ( projeto, reformas) R$ 80.000,00

Máquinas e equipamentos R$ 13.983,30

Móveis e utensílios R$ 29.611,72

Eletrônicos / software R$ 11.900,00

Capital de giro R$ 44.504,98

Total R$ 180.000,00  

 

6.2 RECURSOS 

 

Os recursos de R$ 180.000,00 serão de investimentos próprios das sócias, 

apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 4. Composição do Investimento das Sócias 

 

Sócias Quotas Valor R$ Participação (%)

Rita de Cássia Baroni Zaniolo 90.000 R$ 90.000,00 50

Marcelo Zaniolo Sampaio 90.000 R$ 90.000,00 50  
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6.3 MÃO DE OBRA 

 

A equipe de trabalho do Belle Marie é composta por profissionais liberais que 

recebem um percentual de 60% sobre os atendimentos/serviços prestados no salão. 

As atendentes administrativas, a recreacionista e a copeira serão contratadas pelo 

salão pelo regime CLT com salários fixos e não serão enquadradas nas comissões sobre 

atendimentos. 

A copeira com um salário de R$ 920,00 de acordo com convenção coletiva do 

Siemaco, as atendentes administrativas com um salário de R$ 1.200,00 cada e a 

recreacionista, para cuidar das crianças, terá um salário de R$ 1.000,00. 

Os encargos sociais somam o percentual de 61% que se referem à soma de 26,8% 

de INSS, 8% de FGTS e 26,2% de 13º e Férias e seus encargos. 

Na projeção de resultados (DRE) é considerado 7,0% de dissídio anual para os 

funcionários fixos de acordo com a convenção coletiva de trabalho. 

Os profissionais liberais são comissionados e não recebem dissídio, porém está 

previsto para estes profissionais o ajuste das comissões pela inflação projetada de 6% ao 

ano, mais correção pela expectativa de crescimento de 10% no segundo ano, 7% no 

terceiro ano e 3% no quarto e quinto ano. 

Estão previstos para início das atividades 04 colaboradores fixos conforme 

discriminado na tabela abaixo e profissionais liberais compostos por 05 cabeleireiros, 06 

manicures/pedicures, 02 esteticistas/maquiadora. 

E a administração do salão ficará a cargo de uma sócia gerente que receberá pró 

labore. 
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Tabela 5.  Despesas com Mão de Obra 

 

Cargo Nº funcionários Salário Base Total por cargo Encargos VT Total Mensal

Atendente 2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 R$ 1.464,00 R$ 132,00 R$ 3.996,00

Recreacionista 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 610,00 R$ 132,00 R$ 1.742,00

Copeira 1 R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 561,20 R$ 132,00 R$ 1.613,20

Total 4 R$ 3.120,00 R$ 4.320,00 R$ 2.635,20 R$ 396,00 R$ 7.351,20  

 

 

Tabela 6.  Despesas com Pró Labore 

Cargo Nº funcionários Salário Base Total por cargo Encargos VT Total Mensal

Sócia Gerente 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00

Total 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 4.200,00  

 

6.4 IMPOSTOS 

 

Em relação a impostos, o Belle Marie se enquadra no Simples Nacional, pois 

possui um faturamento inferior a R$ 3.600.000,00 por ano.  

Neste caso, o cálculo das alíquotas está enquadrado de acordo com a previsão da 

receita bruta para os 05 primeiros anos da empresa, conforme mostra o quadro abaixo. 

A alíquota anual considerada na DRE nos primeiros 05 anos da empresa é 

calculada de acordo com a previsão da receita bruta e considerando o crescimento da 

receita anual da empresa, conforme quadro abaixo. 
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Tabela 7. Tabela do Simples Nacional 

 

ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)

  Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

TABELA DO SIMPLES NACIONAL

 

 Fonte: Portal Tributário – Tabela do Simples Nacional 

 

6.5 CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS 

 

Os custos fixos contemplam as despesas mensais que o salão deverá honrar 

independentemente de sua receita. 

Nessas despesas são considerados os custos com salários e encargos dos 

colaboradores fixos, aluguel, água, luz, telefone, internet, contador, mensalidades de 

software e propaganda.  



39 

 

Para a propaganda é estimado um custo maior no primeiro ano de vida da 

empresa. 

Esse gasto tem o intuito de tornar o salão conhecido bem como a divulgação dos 

seus serviços, por meio da criação de um website, banners em revistas, jornais, feiras, 

outdoors, participação em feiras e eventos ligados à área de beleza e estética, e 

consolidação da marca.  

Muito embora a previsão de investimentos em propaganda seja menor do segundo 

até o quinto ano, estes serão mantidos, pois o marketing em uma empresa tem o papel 

fundamental de manter o relacionamento com os seus clientes, como por exemplo, 

promover atualizações dos clientes internos em cursos e eventos e com os clientes 

externos buscar o fortalecimento do relacionamento, através de programas de fidelização, 

campanhas e promoções continuas, pesquisas de satisfação, levantamentos constantes 

das necessidades e perfis dos clientes do Belle Marie para oferecimento de novos 

serviços e identificação de novos clientes potenciais.   

Os valores estimados em despesas comerciais são: R$ 120.000,00 para o primeiro 

ano, R$ 84.000,00 no segundo ano e R$ 60.000,00 a partir do terceiro ano, valores esses 

demonstrados no quadro DRE. 

Já, os custos variáveis correspondem aos gastos com produtos de qualidade e 

marcas reconhecidas no mercado, produtos de boa qualidade também geram satisfação e 

fidelização dos clientes. 

Os principais produtos são: 

 Shampoos; 

 Condicionadores; 

 Máscaras de hidratação de cabelo; 

 Tinturas para cabelo; 

 Cremes; 

 Finalizadores de cabelo; 

 Utensílios descartáveis: luvas, jalecos, lixas, palitos, etc. 

O valor mensal para esses produtos não é muito elevado, estimado em R$3.000,00 

para o primeiro ano. 
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 Os demais produtos como, por exemplo, produtos para depilação, esmaltes, 

acetonas, cremes de limpeza de pele, cremes para massagens, alicates, são produtos 

que não são computados nos custos variáveis, pois são custos assumidos pelos próprios 

profissionais liberais. 

Como custo variável, ainda estão previstos os gastos com as comissões com 

cartões de crédito e débito a uma taxa de 2,5% e comissões dos profissionais liberais. 

Aqui não há previsão de inadimplência, pois aproximadamente 70% da receita é 

recebida através de cartões de crédito e débito, 30% em dinheiro e não existe a prática de 

recebimento por cheques. 

Nas projeções para os próximos anos as despesas fixas e variáveis são corrigidas 

pelo índice da inflação em 6% aa mais a correção conforme expectativa de crescimento 

até o quinto ano. 

 

6.6 RECEITA 

 

Esse ramo de atividade é sazonal e existem meses com mais atendimentos, 

gerando mais receita, e meses com menos atendimentos e, consequentemente, menos 

receita. 

Com o objetivo de se verificar esta sazonalidade de uma forma mais próxima do 

que é vivenciado na prática, foi realizada pesquisa informal da receita no mês de Agosto 

de um salão de mesmo porte do Belle Marie. 

O salão pesquisado informou que o mês de Agosto é considerado um mês “ruim” 

para faturamento e que para os meses considerados “bons” há um aumento de 

aproximadamente 80% sobre a receita dos meses de faturamento “ruins”. 

Seguindo uma linha mais conservadora, apesar do salão pesquisado informar que 

nos meses “bons” ocorre um acréscimo de aproximadamente 80% na receita em relação 

aos meses "ruins", este acréscimo para o Belle Marie foi considerado de 50%. 

Os meses considerados "ruins" são os meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Julho e 

Agosto, pois são meses em que muitas pessoas estão em férias, o clima não é muito 
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favorável para determinados serviços, existem menos festas, eventos e comemorações, e 

as pessoas vão menos ao salão. 

Para os meses "bons" são considerados os meses de Março, Abril, Maio, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. 

Assim sendo, para definir a tabela de receita anual da empresa, foi considerado o 

valor total demonstrado nas tabelas de receita mensal de um mês “ruim” e de um mês 

“bom”. 

 

Tabela 8.  Receita de um Mês ruim 

 

Mês ruim Atendimentos Preço Unitário Total R$ 

Mão 566                  17,00 R$ 9.622,00

Pé 235                  21,00 R$ 4.935,00

Corte Feminino 38                     70 R$ 2.660,00

Corte Masculino 206                  32 R$ 6.592,00

Sobrancelha 38                     20 R$ 760,00

Depilação 148                  38 R$ 5.624,00

Hidratação 8                       50 R$ 400,00

Tintura 43                     90 R$ 3.870,00

Escova 124                  30 R$ 3.720,00

Lavado 422                  8 R$ 3.376,00

Massagem 100                  40 R$ 4.000,00

Limpeza de Pele 20                     185 R$ 3.700,00

Peeling de Cristal 48                     130 R$ 6.370,00

Maquiagem 16                     75 R$ 1.200,00

Dia da Noiva 12                     2000 R$ 28.000,00

Total R$ 84.829,00  
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Tabela 9.  Receita de um Mês bom 

 

Mês bom Atendimentos Total R$ 

Mão 849                  R$ 14.433,00

Pé 353                  R$ 7.413,00

Corte Feminino 57                    R$ 3.990,00

Corte Masculino 309                  R$ 9.888,00

Sobrancelha 57                    R$ 1.140,00

Depilação 222                  R$ 8.436,00

Hidratação 12                    R$ 600,00

Tintura 65                    R$ 5.850,00

Escova 186                  R$ 5.580,00

Lavado 633                  R$ 5.064,00

Massagem 150                  R$ 6.000,00

Limpeza de Pele 30                    R$ 5.550,00

Peeling de Cristal 72                    R$ 9.490,00

Maquiagem 24                    R$ 1.800,00

Dia da Noiva 21                    R$ 42.000,00

Total R$ 127.234,00  

 

Uma vez estimada as receitas dos meses “ruins” e “bons” é possível demonstrar a 

receita anual conforme a tabela abaixo, na qual estão lançadas as devidas comissões a 

serem pagas aos profissionais liberais. 

 

Tabela 10.  Receita anual da Empresa – Ano 1 

 

Ano 1 Comissão 60%

Janeiro R$ 84.829,00 R$ 50.897,40

Fevereiro R$ 84.829,00 R$ 50.897,40

Março R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Abril R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Maio R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Junho R$ 84.829,00 R$ 50.897,40

Julho R$ 84.829,00 R$ 50.897,40

Agosto R$ 84.829,00 R$ 50.897,40

Setembro R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Outubro R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Novembro R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Dezembro R$ 127.234,00 R$ 76.340,40

Total R$ 1.314.783,00 R$ 788.869,80  
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Finalizadas essas estimativas é possível mostrar a evolução da receita projetada 

para o período de 5 anos, considerando correção de 6% aa em consequência dos 

reajustes de preços, crescimento de 10% no primeiro ano, 7% no segundo ano e 3% no 

quarto e quinto ano. 

 

Tabela 11.  Receita projetada – 5 anos 

 

Correção de preços pela inflação 6% 6% 6% 6%

Correção pelo crescimento 10% 7% 3% 3%

Demonstrações Resultados Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Bruta 1.314.783,00  1.533.036,98  1.738.770,54  1.898.389,68  2.072.661,85   

 

6.7 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 

 

O objetivo da Demonstração do Resultado do Exercício é mostrar o resultado 

econômico de uma empresa. 

 O Belle Marie considera na sua demonstração de resultado do exercício o período 

de cinco anos representado na planilha a seguir: 
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Tabela 12.  DRE – 5 anos 

 

Demonstração de Resultados Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Total Bruta 1.314.783,00 100,0% 1.533.036,98 100,0% 1.738.770,54 100,0% 1.898.389,68 100,0% 2.072.661,85 100,0%

(-) Impostos s/ receitas (ISS, PIS, PASEP) 89.536,72       6,8% 109.918,75     7,2% 126.234,74     7,3% 145.606,49     7,7% 160.216,76     7,7%

Receita líquida 1.225.246,28 93,2% 1.423.118,23 92,8% 1.612.535,80 92,7% 1.752.783,19 92,3% 1.912.445,09 92,3%

(-) Custos Variáveis 3.000,00         0,2% 3.498,00         0,2% 3.967,43         0,2% 4.331,64         0,2% 4.729,29         0,2%

          Consumo Produtos 3.000,00         0,2% 3.498,00         0,2% 3.967,43         0,2% 4.331,64         0,2% 4.729,29         0,2%

(-) Despesas Variáveis 811.878,50     61,8% 946.650,33     61,8% 1.073.690,81 61,8% 1.172.255,62 61,8% 1.279.868,69 61,8%

Comissões profissionais liberais 788.869,80     60,0% 919.822,19     60,0% 1.043.262,32 60,0% 1.139.033,81 60,0% 1.243.597,11 60,0%

Comissões cartões crédito débito (2,5%) 23.008,70       1,8% 26.828,15       1,8% 30.428,48       1,8% 33.221,82       1,8% 36.271,58       1,8%

           Inadimplência -                   -                   -                   -                   -                   

Total Variáveis 814.878,50     62,0% 950.148,33     62,0% 1.077.658,24 62,0% 1.176.587,27 62,0% 1.284.597,98 62,0%

Margem de Contribuição 410.367,78     31,2% 472.969,89     30,9% 534.877,56     30,8% 576.195,92     30,4% 627.847,11     30,3%

(-) Despesas Fixas Operacionais 208.214,40     15,8% 178.389,41     11,6% 160.996,67     9,3% 168.066,43     8,9% 175.631,08     8,5%

          Salários, encargos e benefícios 88.214,40       6,7% 94.389,41       6,2% 100.996,67     5,8% 108.066,43     5,7% 115.631,08     5,6%

          Despesas Comerciais 120.000,00     9,1% 84.000,00       5,5% 60.000,00       3,5% 60.000,00       3,2% 60.000,00       2,9%

Despesas Gerais 148.610,00     11,3% 158.030,60     10,3% 168.051,72     9,7% 178.711,85     9,4% 190.051,98     9,2%

Aluguel 46.800,00       3,6% 49.608,00       3,2% 52.584,48       3,0% 55.739,55       2,9% 59.083,92       2,9%

Contador 12.000,00       0,9% 12.720,00       0,8% 13.483,20       0,8% 14.292,19       0,8% 15.149,72       0,7%

Manutenção predial 4.800,00         0,4% 5.088,00         0,3% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

IPTU 1.800,00         0,1% 1.908,00         0,1% 2.022,48         0,1% 2.143,83         0,1% 2.272,46         0,1%

Alarme 3.000,00         0,2% 3.180,00         0,2% 3.370,80         0,2% 3.573,05         0,2% 3.787,43         0,2%

Telefone Fixo 3.600,00         0,3% 3.816,00         0,2% 4.044,96         0,2% 4.287,66         0,2% 4.544,92         0,2%

Celular 4.800,00         0,4% 5.088,00         0,3% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

Água e esgoto 6.000,00         0,5% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

Energia 6.000,00         0,5% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

Informática/ software gestão 450,00             0,0% 477,00             0,0% 505,62             0,0% 535,96             0,0% 568,11             0,0%

Seguro 2.000,00         0,2% 2.120,00         0,1% 2.247,20         0,1% 2.382,03         0,1% 2.524,95         0,1%

Internet 960,00             0,1% 1.017,60         0,1% 1.078,66         0,1% 1.143,38         0,1% 1.211,98         0,1%

Pró Labore 50.400,00       3,8% 53.928,00       3,5% R$ 57.702,96 3,3% R$ 61.742,17 3,3% R$ 66.064,12 3,2%

Diversas   6.000,00         0,5% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

LAJIDA 53.543,38       4,1% 136.549,88     8,9% 205.829,18     11,8% 229.417,64     12,1% 262.164,04     12,6%

(-) Depreciação 8.750,00         0,7% 8.750,00         0,6% 8.750,00         0,5% 8.750,00         0,5% 8.750,00         0,4%

Lucro antes dos impostos 44.793,38       3,4% 127.799,88     8,3% 197.079,18     11,3% 220.667,64     11,6% 253.414,04     12,2%

(-) IRPJ e CSLL 51.933,93       4,0% 66.533,80       4,3% 82.417,72       4,7% 97.387,39       5,1% 114.410,93     5,5%

LUCRO LÍQUIDO 7.140,55-         -0,5% 61.266,08       4,0% 114.661,45     6,6% 123.280,25     6,5% 139.003,11     6,7%

Ìndice de correção das despesas gerais 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

 

 

6.8 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO, LAJIDA E LUCRO LÍQUIDO 

 

A margem de contribuição é igual à receita menos os custos variáveis e representa 

o quanto sobra das vendas de uma empresa para pagar suas despesas fixas e gerar 

lucro. 

No caso do Belle Marie, a margem de contribuição média para o período de 05 

anos está em 30% da receita bruta e os custos fixos estão variando de 8,5% a 15,8%, 

dessa forma, podemos afirmar que o salão está conseguindo cobrir suas despesas fixas 

e, consequentemente, está tendo lucro. 
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O LAJIDA ou também conhecido como EBITDA é o Lucro antes dos juros, imposto 

de renda, depreciação e amortização, é um método que algumas empresas utilizam para 

medir desempenhos financeiros com o intuito de aperfeiçoamento gerencial. 

É a geração operacional de caixa da empresa, e por ele é avaliado o lucro somente 

na atividade da empresa, sem considerar os impostos e efeitos financeiros. 

O EBITDA avalia os ativos de uma empresa a longo prazo e o valor econômico 

agregado, e é também uma forma de medir o fluxo de caixa da empresa. 

Considerando essa definição o LAJIDA do Belle Marie está crescente, 4,1% no 

primeiro ano, atingindo 12,6% no quinto ano. 

O Lucro Líquido é o lucro menos todas as despesas, inclusive o imposto de renda. 

A margem líquida significa o percentual que a empresa atinge em relação ao faturamento. 

Analisando a margem líquida do Belle Marie, no primeiro ano de atividade está 

negativa, porém tem crescimento de 4% até chegar em 6,7% no último ano projetado. 

 

6.9 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

O ponto de equilíbrio é um indicador contábil que serve para indicar ao empresário 

qual o faturamento mínimo que sua empresa deve atingir para cumprir com os 

compromissos dos gastos variáveis e fixos, em outras palavras, é o momento em que a 

empresa não tem lucro nem prejuízo, ou seja, está no “zero a zero”. 

O quadro abaixo demonstra as receitas que o Belle Marie deve ter para atingir o 

ponto de equilíbrio, o qual reafirma a viabilidade deste projeto. 

 

Tabela 13.  Ponto de Equilíbrio 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Projetada 1.314.783,00   1.533.036,98   1.738.770,54   1.898.389,68   2.072.661,85   

Receita no Ponto de Equilíbrio 1.143.234,64   1.090.437,93   1.069.664,68   1.142.528,58   1.207.200,49   

% Ponto de Equilíbrio sobre Receita Projetada 87,0% 71,1% 61,5% 60,2% 58,2%  
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6.10 FLUXO DE CAIXA, VPL, TIR E PAYBACK 

 

Para o cálculo dos índices de VPL – Valor Presente Líquido, TIR – Taxa Interna de 

Retorno e Payback Simples e Descontado, é necessário primeiramente encontrar o fluxo 

de caixa do projeto e o fluxo de caixa descontado. 

Para o cálculo do fluxo de caixa do projeto é somado o lucro líquido e a 

depreciação. Para o fluxo de caixa descontado deve ser considerada uma Taxa Mínima 

de Atratividade – TMA (que nada mais é do que a taxa mínima que um investidor 

pretende ganhar quando investe em alguma empresa) estipulada para este projeto de 

10% aa. 

Esses cálculos estão demonstrados na tabela 14: 

 

Tabela 14.  Fluxo de Caixa Operacional  

 

1 2 3 4 5

Fluxo de Caixa Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Lucro depois  do IRPJ e CSLL 7.140,55-     61.266,08   114.661,45 123.280,25 139.003,11 

(+) Depreciação 8.750,00     8.750,00     8.750,00     8.750,00     8.750,00     

Fluxo Caixa  Operacional  1.609,45     70.016,08   123.411,45 132.030,25 147.753,11 

Investimento de Capita l  -180.000

Fluxo de Caixa  do Projeto -180.000 1.609,45     70.016,08   123.411,45 132.030,25 147.753,11 

Fluxo de Caixa  Descontado 1.463,13     57.864,53   92.720,85   90.178,44   91.743,06    

 

Os índices apresentados na tabela 15, VPL, TIR, Payback simples e Payback 

descontado são os que se referem a um cenário realista, que é o mais concreto para se 

realizar na empresa. 

 

Tabela 15.  TMA, VPL, TIR e Payback simples e descontado 

TMA - Taxa Mínima de Atratividade - a.a. 10,0%

VPL - Valor Presente Líquido R$ 139.972,73

TIR - Taxa Interna de Retorno -a.a. 31,0%

Pay back simples  - anos 2,1

Pay back descontado - anos 3,8  
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O VPL é calculado pelo valor presente das entradas de caixa menos o investimento 

inicial, consiste em determinar um valor no instante inicial, a partir de um fluxo de caixa 

formado por receitas e dispêndios, descontados com a TMA (professor Marco Cunha, 

2013). 

Se o VPL for positivo ou maior que zero, significa que o projeto é viável, o que é o 

caso do Belle Marie. 

A TIR – Taxa interna de retorno é um índice usado para analisar os investimentos e 

seu resultado mostra se o investimento vai valorizar a empresa, e para que o projeto seja 

viável, a TIR tem que ser maior que a Taxa mínima de atratividade estipulada (professor 

Marco Cunha, 2013).   

No caso do Belle Marie ela está em 31% enquanto que a TMA definida para esse 

investimento é de 10%, portanto, o projeto pode ser aceito.  

Payback é outra técnica para análise de investimento, mas não mede a 

rentabilidade do investimento, mede apenas o tempo (em anos e meses) que o 

investimento dará retorno aos investidores. 

Existem duas formas de calcular esse tempo de retorno, o payback simples e o 

payback descontado.  

No payback simples não é considerado o custo de capital do investimento e para 

calculá-lo basta que a soma dos fluxos de caixa seja igual a zero. 

E no payback descontado o custo de capital é considerado para o cálculo. 

Considerando o investimento de R$ 180.000,00 de investimento no Belle Marie, 

constata-se que pelo payback simples o retorno aos investidores ocorrerá em 2 anos e 01 

mês e, considerando o mesmo investimento de R$ 180.000,00, no payback descontado o 

tempo de retorno será em 3 anos e 08 meses. 
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7 CENÁRIOS 

 

Para esse projeto além do cenário realista já apresentado, são calculados mais 

dois cenários, o otimista para o qual está sendo estipulada uma receita 10% acima da 

receita do realista e o pessimista para o qual está sendo estipulada uma receita 10% 

abaixo do realista. 

 

Tabela 16.  Cenários: Realista, Otimista e Pessimista 

  

Realista Otimista (10%) Pessimista ( -10% )

Receita  Bruta (5 anos) 8.557.642,04 9.413.406,25 7.701.877,84

Valor Presente Líquido R$ 139.972,73 R$ 291.065,14 -R$ 11.119,68

Taxa Interna de Retorno 31% 52% 8%

Pay back s imples  2,1 2,5 3

Pay back descontado 3,8 2 3,1  

 

A tabela 16 acima demonstra aos investidores que os resultados do projeto nos 

cenários realista e otimista são bastante atrativos. 

Apesar de no cenário pessimista o VPL apresentar resultado negativo, 

consideramos essa uma condição pouco provável de acontecer tendo, mesmo que o 

cenário econômico venha a sofrer alterações, não consideramos que haja grande impacto 

em função do público alvo considerado e tendo em vista as condições desse nicho de 

mercado avaliadas na análise de demanda e mercado neste projeto. 

Os dados do cenário otimista e pessimista podem ser verificados nos anexos 03 e 

04. 

 

7.1 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO OTIMISTA 

 

Caso o cenário otimista seja concretizado, as ações a serem tomadas são as 

seguintes: 
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a. Distribuir parte do lucro para as sócias; 

b. Investir parte do lucro em reserva de capital; 

c. Ampliar o número de colaboradores e profissionais para manter e melhorar o nível 

dos serviços; 

d. Investir em novos serviços para atrair mais clientes, como por exemplo, implantar 

corte infantil; 

e. Ampliar a empresa com criação de franquia; 

f. Aumentar investimento em propaganda. 

 

7.2 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO PESSIMISTA 

 

Caso o cenário pessimista seja concretizado, as ações a serem tomadas são as 

seguintes: 

a. Não distribuir lucro para as sócias; 

b. Realizar promoções com pacote de serviços com preço mais acessível; 

c. Realizar convênios com sites promocionais; 

d. Investir em ações para divulgação da empresa com baixo custo; 

e. Reduzir o quadro de funcionários de acordo com a demanda 

f. Realizar parceria com lojas de aluguel de roupas para festa; 

g. Realizar parceria com cerimoniais. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Esse Plano de Negócio foi embasado em análises de mercado e análises 

financeiras o qual demonstrou a viabilidade da implantação do salão Belle Marie em 

Campo Largo. 

As pesquisas apontam crescimento do mercado de beleza e estética no mundo. 

Associado a esta tendência, os estudos mostram evolução do número de 

estabelecimentos de Curitiba e região metropolitana, apontando Campo Largo como 

cidade que vem recebendo investimentos, sendo a 7ª cidade paranaense em crescimento 

e que nas duas últimas décadas teve seu IDHM acima da média do crescimento nacional 

e estadual, portanto, uma cidade com grande potencial para a instalação de um novo 

salão de beleza e estética. 

A crescente participação da mulher no mercado de trabalho com aumento do seu 

poder aquisitivo, aliado às mudanças comportamentais, culturais, sociais e sua constante 

preocupação com a aparência, determinaram a escolha do público alvo deste plano. 

A proposta inovadora de se oferecer o serviço “espaço kids” como diferencial 

perante a concorrência, viabilizou ainda mais a abertura deste empreendimento em 

Campo Largo, com potencial para ampliar seus serviços neste nicho de mercado 

praticamente não explorado nesta cidade. 

Finalmente, as análises financeiras reforçam a viabilidade do negócio, uma vez que 

a Taxa interna de retorno (TIR) encontrada foi de 31%, considerada ótima em função de 

que a Taxa mínima de atratividade (TMA) foi estipulada em 10%, gerando um VPL de                     

R$ 139.972,73 e tempo de retorno do investimento bastante atrativo para as sócias, 

previsto para 2,1 anos no payback simples e 3,8 anos no payback descontado. 

 



51 

 

9 REFERÊNCIAS: 

 

 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 – Perfil do município de Campo 

Largo – PR 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/campo-largo_pr – pesquisado em 

10/05/2014 

 

 Cidades de médio porte Paranaense em desenvolvimento 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1495728 – pesquisado em 

07/05/2014 

 

 Conceitos dados no curso Gestão Estratégica de empresas ISAE/FGV. 

 

 Consumo /Negócio Estética 

www.negocioestetica.com.br/tag/consumo/ – pesquisado em 11/05/2014 

 

 Convenção Coletiva do Siemaco 

http://www.siemaco.org.br/convencoes/2014.pdf – pesquisado em 19/08/2014 

 

 Definição do Simples Nacional  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Default.aspx - pesquisado em 

18/08/2014 

 

 Hair System - sistema de gerenciamento para Salões de Beleza 

http://www.nob.com.br/hairsystem.asp – pesquisado em 14/07/2014 

 

 LAJIDA OU EBITDA 

http://www.cavalcanteassociados.com.br/utd/UpToDate226.pdf – pesquisado em 

27/08/2014 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/campo-largo_pr
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1495728
http://www.negocioestetica.com.br/tag/consumo/
http://www.siemaco.org.br/convencoes/2014.pdf
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Default.aspx
http://www.nob.com.br/hairsystem.asp
http://www.cavalcanteassociados.com.br/utd/UpToDate226.pdf


52 

 

 Margem de contribuição unitária 

http://www.delphin.com.br/orientacao/65-margem-de-contribuicao-quanto-sobra-

para-sua-empresa – pesquisado em 27/08/2014 

 

 Matéria BEMPARANÁ - Mercado da beleza não para de crescer em Curitiba 

http://www.bemparana.com.br/noticia/77588/mercado-da-beleza-nao-para-de-

crescer-em-curitiba – pesquisado em 07/05/2014 

 

 Matéria da Associação Comercial de Campo Largo sobre Feira da Mulher 

http://www.acicla.com.br/noticia.php?id=147&back=1 – pesquisado em 07/05/2014 

 

 Matéria de Dezembro de 2013 – Discussões da vigilância sanitária 

http://regulussaude.com.br/nw/?p=1727 – pesquisado em 07/05/2014 

 

 Matéria Gazeta do Povo - Sebrae-PR aponta as principais demandas da Grande 

Curitiba na área de saúde e bem-estar e mostra onde o sucesso é mais provável 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-

pme/conteudo.phtml?id=1382322&tit=Cinco-negocios-em-prol-da-saude-e-beleza – 

pesquisado em 07/05/2014 

 

 Novo hospital com heliponto e 1,2 mil leitos para o SUS 

http://www.bandab.com.br/jornalismo/novo-hospital-na-rmc-que-tera-heliponto-e-

1200-leitos-para-o-sus-comeca-atender-em-setembro/ – pesquisado em 

14/07/2014 

 

 Pesquisa salarial recreacionista 

http://www.empregos.com.br/pesquisa-

salarial/recreacionista?utm_source=empregos.com.br&utm_medium=Email_autom

atico&utm_campaign=Pesquisa_Salarial&utm_content=CTA_pesquisa – 

pesquisado em 18/08/2014 

 

http://www.delphin.com.br/orientacao/65-margem-de-contribuicao-quanto-sobra-para-sua-empresa
http://www.delphin.com.br/orientacao/65-margem-de-contribuicao-quanto-sobra-para-sua-empresa
http://www.bemparana.com.br/noticia/77588/mercado-da-beleza-nao-para-de-crescer-em-curitiba
http://www.bemparana.com.br/noticia/77588/mercado-da-beleza-nao-para-de-crescer-em-curitiba
http://www.acicla.com.br/noticia.php?id=147&back=1
http://regulussaude.com.br/nw/?p=1727
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/conteudo.phtml?id=1382322&tit=Cinco-negocios-em-prol-da-saude-e-beleza
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/conteudo.phtml?id=1382322&tit=Cinco-negocios-em-prol-da-saude-e-beleza
http://www.bandab.com.br/jornalismo/novo-hospital-na-rmc-que-tera-heliponto-e-1200-leitos-para-o-sus-comeca-atender-em-setembro/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/novo-hospital-na-rmc-que-tera-heliponto-e-1200-leitos-para-o-sus-comeca-atender-em-setembro/
http://www.empregos.com.br/pesquisa-salarial/recreacionista?utm_source=empregos.com.br&utm_medium=Email_automatico&utm_campaign=Pesquisa_Salarial&utm_content=CTA_pesquisa
http://www.empregos.com.br/pesquisa-salarial/recreacionista?utm_source=empregos.com.br&utm_medium=Email_automatico&utm_campaign=Pesquisa_Salarial&utm_content=CTA_pesquisa
http://www.empregos.com.br/pesquisa-salarial/recreacionista?utm_source=empregos.com.br&utm_medium=Email_automatico&utm_campaign=Pesquisa_Salarial&utm_content=CTA_pesquisa


53 

 

 Ponto de Equilíbrio 

https://sites.google.com/site/detinhokll/ponto – pesquisado em 27/08/2014 

 

 Portal tributário - Tabela do Simples Nacional 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoIV.html – 

pesquisado em 19/08/2014 

 

 SEBRAE - Como montar um Centro de Estética [pdf] 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB

0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3

Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%

3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_

IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJX

AggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAA

qOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY - pesquisado em 07/05/2014 

 

 SEBRAE - Como montar um Plano de Negócios 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/COMO%20ELABORA

R%20UM%20PLANO_baixa.pdf - pesquisado em 07/05/2014 

 

 SEBRAE - Feira do Empreendedor 2011 no Paraná 

http://sebraepr.com.br/StaticFile/PortalInternet/img/Pesquisa_Curitiba.pdf – 

pesquisado em 07/05/2014 

 

 SEBRAE - Salões de Beleza e Negócios Afins [pdf] 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fse

tor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-

negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF00672

1AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-

afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-

afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZ

https://sites.google.com/site/detinhokll/ponto
https://sites.google.com/site/detinhokll/ponto
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoIV.html
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmg.sebrae.com.br%2Fappportal%2Freports.do%3Fmetodo%3DrunReportWEM%26nomeRelatorio%3DideiaNegocio%26nomePDF%3DComo%2Bmontar%2Bum%2Bcentro%2Bde%2Best%25C3%25A9tica%26COD_IDEIA%3D39187a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____&ei=39MEVOecPJXAggS2joLICw&usg=AFQjCNFArGPI7KZ5E7c9wYYtwtTgE2OH0Q&sig2=7z2wDAAqOTV85EeqcV1zIw&bvm=bv.74115972,d.eXY
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/COMO%20ELABORAR%20UM%20PLANO_baixa.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/COMO%20ELABORAR%20UM%20PLANO_baixa.pdf
http://sebraepr.com.br/StaticFile/PortalInternet/img/Pesquisa_Curitiba.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgestaoportal.sebrae.com.br%2Fsetor%2Fservicos%2Facesse%2Fideias-de-negocio%2Fideias-de-negocio%2Fideias_negocio_pdf%3Fid%3D17C23B1D5FD367DD83257BCF006721AD%26uf%3DNone%26filename%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins%26titulo%3Dsaloes-de-beleza-e-negocios-afins&ei=0Ij6U4XZCeTesATsv4GIDQ&usg=AFQjCNFVR3oOOrxHxpQkGpAdprAbZSCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc


54 

 

SCd-w&bvm=bv.73612305,d.cWc – pesquisado em 07/05/2014 

 

 Você S.A. - A competição aumentou 

http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/179/noticias/a-competicao-

aumentou-2 – pesquisado em 07/05/2014 
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10 ANEXOS: 

 

10.1 ANEXO 01 – OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO – REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA 
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10.2 ANEXO 02 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE CURITIBA 

 

       Fonte: Feira do Empreendedor 2011 no Paraná  
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10.3 ANEXO 03 – CENÁRIO OTIMISTA 

Demonstração de Resultados Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Total Bruta 1.446.261,30 100,0% 1.686.340,68 100,0% 1.912.647,59 100,0% 2.088.228,64 100,0% 2.279.928,03 100,0%

(-) Impostos s/ receitas (ISS, PIS, PASEP) 98.490,39       6,8% 120.910,63     7,2% 138.858,22     7,3% 160.167,14     7,7% 176.238,44     7,7%

Receita líquida 1.347.770,91 93,2% 1.565.430,05 92,8% 1.773.789,38 92,7% 1.928.061,51 92,3% 2.103.689,60 92,3%

(-) Custos Variáveis 3.000,00         0,2% 3.498,00         0,2% 3.967,43         0,2% 4.331,64         0,2% 4.729,29         0,2%

          Consumo Produtos 3.000,00         0,2% 3.498,00         0,2% 3.967,43         0,2% 4.331,64         0,2% 4.729,29         0,2%

(-) Despesas Variáveis 893.066,35     61,8% 1.041.315,37 61,8% 1.181.059,89 61,8% 1.289.481,19 61,8% 1.407.855,56 61,8%

Comissões profissionais liberais 867.756,78     60,0% 1.011.804,41 60,0% 1.147.588,56 60,0% 1.252.937,19 60,0% 1.367.956,82 60,0%

Comissões cartões crédito débito (2,5%) 25.309,57       1,8% 29.510,96       1,8% 33.471,33       1,8% 36.544,00       1,8% 39.898,74       1,8%

           Inadimplência -                   -                   -                   -                   -                   

Total Variáveis 896.066,35     62,0% 1.044.813,37 62,0% 1.185.027,32 62,0% 1.293.812,83 62,0% 1.412.584,85 62,0%

Margem de Contribuição 451.704,55     31,2% 520.616,68     30,9% 588.762,06     30,8% 634.248,68     30,4% 691.104,75     30,3%

(-) Despesas Fixas Operacionais 208.214,40     14,4% 178.389,41     10,6% 160.996,67     8,4% 168.066,43     8,0% 175.631,08     7,7%

          Salários, encargos e benefícios 88.214,40       6,1% 94.389,41       5,6% 100.996,67     5,3% 108.066,43     5,2% 115.631,08     5,1%

          Despesas Comerciais 120.000,00     8,3% 84.000,00       5,0% 60.000,00       3,1% 60.000,00       2,9% 60.000,00       2,6%

Despesas Gerais 148.610,00     10,3% 158.030,60     9,4% 168.051,72     8,8% 178.711,85     8,6% 190.051,98     8,3%

Aluguel 46.800,00       3,2% 49.608,00       2,9% 52.584,48       2,7% 55.739,55       2,7% 59.083,92       2,6%

Contador 12.000,00       0,8% 12.720,00       0,8% 13.483,20       0,7% 14.292,19       0,7% 15.149,72       0,7%

Manutenção predial 4.800,00         0,3% 5.088,00         0,3% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

IPTU 1.800,00         0,1% 1.908,00         0,1% 2.022,48         0,1% 2.143,83         0,1% 2.272,46         0,1%

Alarme 3.000,00         0,2% 3.180,00         0,2% 3.370,80         0,2% 3.573,05         0,2% 3.787,43         0,2%

Telefone Fixo 3.600,00         0,2% 3.816,00         0,2% 4.044,96         0,2% 4.287,66         0,2% 4.544,92         0,2%

Celular 4.800,00         0,3% 5.088,00         0,3% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

Água e esgoto 6.000,00         0,4% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,3% 7.574,86         0,3%

Energia 6.000,00         0,4% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,3% 7.574,86         0,3%

Informática/ software gestão 450,00             0,0% 477,00             0,0% 505,62             0,0% 535,96             0,0% 568,11             0,0%

Seguro 2.000,00         0,1% 2.120,00         0,1% 2.247,20         0,1% 2.382,03         0,1% 2.524,95         0,1%

Internet 960,00             0,1% 1.017,60         0,1% 1.078,66         0,1% 1.143,38         0,1% 1.211,98         0,1%

Pró Labore 50.400,00       3,5% 53.928,00       3,2% R$ 57.702,96 3,0% R$ 61.742,17 3,0% R$ 66.064,12 2,9%

Diversas   6.000,00         0,4% 6.360,00         0,4% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,3% 7.574,86         0,3%

LAJIDA 94.880,15       6,6% 184.196,67     10,9% 259.713,68     13,6% 287.470,40     13,8% 325.421,68     14,3%

(-) Depreciação 8.750,00         0,6% 8.750,00         0,5% 8.750,00         0,5% 8.750,00         0,4% 8.750,00         0,4%

Lucro antes dos impostos 86.130,15       6,0% 175.446,67     10,4% 250.963,68     13,1% 278.720,40     13,3% 316.671,68     13,9%

(-) IRPJ e CSLL 57.127,32       4,0% 73.187,19       4,3% 90.659,50       4,7% 107.126,13     5,1% 125.852,03     5,5%

LUCRO LÍQUIDO 29.002,83       2,0% 102.259,49     6,1% 160.304,18     8,4% 171.594,27     8,2% 190.819,66     8,4%

Ìndice de correção das despesas gerais 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
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10.4 ANEXO 04 – CENÁRIO PESSIMISTA 

Demonstração de Resultados Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Total Bruta 1.183.304,70 100,0% 1.379.733,28 100,0% 1.564.893,49 100,0% 1.708.550,71 100,0% 1.865.395,66 100,0%

(-) Impostos s/ receitas (ISS, PIS, PASEP) 80.583,05       6,8% 98.926,88       7,2% 113.611,27     7,3% 131.045,84     7,7% 144.195,08     7,7%

Receita líquida 1.102.721,65 93,2% 1.280.806,40 92,8% 1.451.282,22 92,7% 1.577.504,87 92,3% 1.721.200,58 92,3%

(-) Custos Variáveis 3.000,00         0,3% 3.498,00         0,3% 3.967,43         0,3% 4.331,64         0,3% 4.729,29         0,3%

          Consumo Produtos 3.000,00         0,3% 3.498,00         0,3% 3.967,43         0,3% 4.331,64         0,3% 4.729,29         0,3%

(-) Despesas Variáveis 730.690,65     61,8% 851.985,30     61,8% 966.321,73     61,8% 1.055.030,06 61,8% 1.151.881,82 61,8%

Comissões profissionais liberais 709.982,82     60,0% 827.839,97     60,0% 938.936,09     60,0% 1.025.130,43 60,0% 1.119.237,40 60,0%

Comissões cartões crédito débito (2,5%) 20.707,83       1,8% 24.145,33       1,8% 27.385,64       1,8% 29.899,64       1,8% 32.644,42       1,8%

           Inadimplência -                   -                   -                   -                   -                   

Total Variáveis 733.690,65     62,0% 855.483,30     62,0% 970.289,16     62,0% 1.059.361,70 62,0% 1.156.611,11 62,0%

Margem de Contribuição 369.031,00     31,2% 425.323,10     30,8% 480.993,06     30,7% 518.143,16     30,3% 564.589,47     30,3%

(-) Despesas Fixas Operacionais 208.214,40     17,6% 178.389,41     12,9% 160.996,67     10,3% 168.066,43     9,8% 175.631,08     9,4%

          Salários, encargos e benefícios 88.214,40       7,5% 94.389,41       6,8% 100.996,67     6,5% 108.066,43     6,3% 115.631,08     6,2%

          Despesas Comerciais 120.000,00     10,1% 84.000,00       6,1% 60.000,00       3,8% 60.000,00       3,5% 60.000,00       3,2%

Despesas Gerais 148.610,00     12,6% 158.030,60     11,5% 168.051,72     10,7% 178.711,85     10,5% 190.051,98     10,2%

Aluguel 46.800,00       4,0% 49.608,00       3,6% 52.584,48       3,4% 55.739,55       3,3% 59.083,92       3,2%

Contador 12.000,00       1,0% 12.720,00       0,9% 13.483,20       0,9% 14.292,19       0,8% 15.149,72       0,8%

Manutenção predial 4.800,00         0,4% 5.088,00         0,4% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

IPTU 1.800,00         0,2% 1.908,00         0,1% 2.022,48         0,1% 2.143,83         0,1% 2.272,46         0,1%

Alarme 3.000,00         0,3% 3.180,00         0,2% 3.370,80         0,2% 3.573,05         0,2% 3.787,43         0,2%

Telefone Fixo 3.600,00         0,3% 3.816,00         0,3% 4.044,96         0,3% 4.287,66         0,3% 4.544,92         0,2%

Celular 4.800,00         0,4% 5.088,00         0,4% 5.393,28         0,3% 5.716,88         0,3% 6.059,89         0,3%

Água e esgoto 6.000,00         0,5% 6.360,00         0,5% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

Energia 6.000,00         0,5% 6.360,00         0,5% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

Informática/ software gestão 450,00             0,0% 477,00             0,0% 505,62             0,0% 535,96             0,0% 568,11             0,0%

Seguro 2.000,00         0,2% 2.120,00         0,2% 2.247,20         0,1% 2.382,03         0,1% 2.524,95         0,1%

Internet 960,00             0,1% 1.017,60         0,1% 1.078,66         0,1% 1.143,38         0,1% 1.211,98         0,1%

Pró Labore 50.400,00       4,3% 53.928,00       3,9% R$ 57.702,96 3,7% R$ 61.742,17 3,6% R$ 66.064,12 3,5%

Diversas   6.000,00         0,5% 6.360,00         0,5% 6.741,60         0,4% 7.146,10         0,4% 7.574,86         0,4%

LAJIDA 12.206,60       1,0% 88.903,10       6,4% 151.944,68     9,7% 171.364,88     10,0% 198.906,41     10,7%

(-) Depreciação 8.750,00         0,7% 8.750,00         0,6% 8.750,00         0,6% 8.750,00         0,5% 8.750,00         0,5%

Lucro antes dos impostos 3.456,60         0,3% 80.153,10       5,8% 143.194,68     9,2% 162.614,88     9,5% 190.156,41     10,2%

(-) IRPJ e CSLL 46.740,54       4,0% 59.880,42       4,3% 74.175,95       4,7% 87.648,65       5,1% 102.969,84     5,5%

LUCRO LÍQUIDO 43.283,94-       -3,7% 20.272,67       1,5% 69.018,73       4,4% 74.966,23       4,4% 87.186,56       4,7%

Ìndice de correção das despesas gerais 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

 


