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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O objetivo principal na Escola de Dança Marian Guimarães é passar os valores 

culturais da dança, ensinar a disciplina, proporcionar benefícios físicos e mentais assim 

preparando os alunos que queiram seguir carreira para audições internacionais de grande 

exigência técnica, porém sempre levando alegria e harmonia nas aulas. 

Com o crescente aumento dos gastos em lazer e saúde, estudos relacionados à 

qualidade de vida apontam que atualmente a dança de salão é uma das maiores tendências de 

comportamento. A conscientização sobre o efeito da dança no combate ao estresse e ao 

sedentarismo, aliada às mudanças comportamentais das populações urbanas, tem influenciado 

de forma positiva a demanda por esta atividade (SEBRAE, 2010). 

De acordo com PAULA; PIRES (2017) a economia brasileira contraiu abruptamente a 

partir de 2014, vindo a sofrer uma forte e prolongada recessão em 2015-2016, com uma taxa 

de crescimento do PIB média negativa em 3,7%, acompanhado de uma piora em vários 

indicadores sociais. A discussão sobre as causas da desaceleração econômica e da recessão 

que a seguiu tem sido bastante acalorada, passando por interpretações que atribuem a crise às 

políticas intervencionistas implementadas recentemente, até aquelas interpretações que 

sustentam que a recessão é consequência das políticas contracionistas adotadas em 

2015/2016. Mesmo diante deste cenário, a Escola conseguiu se manter com boa saúde 

financeira, apresentando lucros constantes em 2017 e 2018.  

Espera-se que a partir de 2019 haja um aumento de alunos. Para que isso seja feito, 

será investido em Marketing, principalmente nas mídias sociais. O serviço é de excelência e 

há reconhecimento em toda região pela qualidade dos dançarinos. 

Financeiramente projetamos um cenário que ao final do ano de 2019 haverá um 

aumento de 42% na quantidade de alunos matriculados na Escola e um aumento de 40% na 

quantidade de alunos matriculados no Projeto Cidadança, totalizando respectivamente 155 e 

165 alunos matriculados, gerando um faturamento de R$ R$ 447.722,49 anual. 

 

2 DIAGNÓSTICO DE AMBIENTE MACRO ECONÔMICO 

 

Segundo o MINISTÉRIO DA FAZENDA (2017) o ano de 2017 terminou com um 

déficit público de R$124,4 bilhões, assim evidenciando uma instabilidade do governo e da 

economia brasileira. 

 De acordo com relatório da OCDE (2018) a dimensão generalizada das práticas de 



7 
 

corrupção nos níveis mais altos, expostas por recentes denúncias, também revelou desafios 

significativos na área da governança econômica. Essas políticas acabaram redistribuindo 

fundos públicos na direção dos abastados e tornaram o processo de decisões políticas menos 

transparentes. Ao mesmo tempo, premiaram empresas com conexões políticas em vez 

daquelas que apresentaram o melhor desempenho. Desde a virada do milênio, a força de 

trabalho crescente aumentou a renda per capita, enquanto os preços crescentes das 

commodities sustentaram a receita pública. Mas esse modelo de crescimento exauriu-se e a 

recessão trouxe à tona desequilíbrios estruturais de longa data. A população do Brasil começa 

a envelhecer rapidamente e a sustentabilidade das finanças públicas não pode mais ser 

considerada como certa. A adaptação das políticas a essa nova situação tem sido lenta. Toda 

essa instabilidade política enfraqueceu a credibilidade dos investidores e prejudicou os 

investimentos externos de recursos na economia brasileira. 

De acordo com o Relatório Trimestral da inflação divulgado em junho de 2018 pelo 

Banco Central, a projeção de crescimento do PIB para este ano é de 1,6%, com uma queda de 

1% do que era anteriormente previsto. Ainda é dito que dentre os componentes da demanda 

agregada, destacaram-se o Consumo das Famílias com sequências de crescimentos trimestrais 

consecutivos não observados desde o segundo semestre de 2013. Tal crescimento indica uma 

retomada no consumo possibilitando uma melhora no mercado consumidor a partir de 2018.  

           Em contrapartida os índices de inflação estão baixos e auxiliam a manutenção da renda 

real das famílias e abrem espaço para reduções significativas na taxa de juros, com a taxa 

Selic em 6,5%. O consumo privado começou a crescer e vai ganhar dinamismo à medida que 

o crescimento do emprego se elevar e a massa salarial real aumentar. Com isso a tendência do 

mercado consumidor é de melhorar e retomar o crescimento gradual a partir de 2018. 

(OCDE,2018). 

            Portanto, o ano de 2018 será de grandes incertezas e uma dose de cautela nas ações 

dos agentes econômicos será crucial para que não tenhamos muitas surpresas (COFECON, 

2018). 

            Ao analisar todos estes dados da conjuntura político-econômica atual, vive-se em um 

período de muito receio e não muito propício a abertura de novas empresas com altos 

investimentos. Como a Escola de Dança Marian Guimarães já está consolidada há 40 anos no 

mercado e o cenário é de retomada gradual do consumo e dos investimentos, a confiança é 

que a partir de 2019 o faturamento da empresa aumente com a chegada de novos alunos. 
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                            PARTE I – APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

1 A EMPRESA 

 

A empresa oferece aulas nas modalidades ballet, jazz, sapateado, fitdance e ballet 

funcional, buscando sempre melhorar o serviço e o atendimento. Busca disseminar a 

importância da arte através da dança e seus benefícios à saúde e na formação pessoal, 

trabalhando a autoconfiança, concentração, postura, equilíbrio, coordenação e trabalho em 

grupo. 

As aulas são oferecidas de segunda a sexta nos períodos da manhã, tarde e noite, sendo 

o horário de funcionamento da escola e da secretaria das 8h45min às 12h, fechando para 

almoço e reabrindo às 14h30 até às 21h. E aos sábados das 8h até 12h. 

Além de todos os benefícios, a escola busca diversas oportunidades para os alunos, 

fazendo com que participem de eventos nacionais e internacionais, como festivais e audições. 

Localiza-se na cidade de Caçapava, interior de São Paulo. 

 

3.1 MISSÃO 

 

A missão da Escola de Dança Marian Guimarães é proporcionar um ambiente 

favorável para o desenvolvimento cultural e artístico através de aulas de dança da melhor 

qualidade nas modalidades ballet, jazz, sapateado, fitdance e ballet funcional com os melhores 

profissionais.  

 

3.2 VISÃO 

 

Tornar-se referência na região entre Taubaté e São José dos Campos e levar o nome da 

escola para outros países como os Estados Unidos da América, com o objetivo de ter 100% de 

alunos aprovadas em audições de referência mundial até o ano de 2020. 

Além disso, inaugurar uma filial em Taubaté até o ano de 2022. 

 

3.3 VALORES 

 

Compromisso: Proporcionar um ensino de qualidade, com ênfase na qualificação dos 

professores. 
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Ética: Não só com os alunos como também com o grupo de professores, 

colaboradores e parceiros, respeitando valores e princípios de cada um. 

Profissionalismo: Na preocupação com a formação dos professores, atendendo aos 

padrões de qualidade das melhores escolas de dança do país. 

Responsabilidade: Cuidado com a integridade física dos alunos, respeitando os 

limites e as diferenças de cada um. 

Cultura: Mostrar para os alunos tamanha riqueza cultural que existe na arte da dança. 

 

3.4 OBJETIVOS E METAS 

 

3.4.1 OBETIVOS 

 

- Tornar-se referência em qualidade de serviço e atendimento; 

- Satisfazer os alunos com aulas inovadoras e de qualidade; 

- Conquistar novos alunos; 

- Estabelecer uma estratégia de fidelização de clientes; 

- Qualificar os alunos para participarem de audições internacionais; 

- Obter receita. 

 

3.4.2 METAS 

 

- Qualificar ao menos 4 alunos para participar de audições internacionais anualmente; 

- Aumentar a receita; 

- Facilitar a abertura de turmas nos horários da tarde, os quais são mais vagos. 

 

4 ASPECTOS LEGAIS 

 

A Microempresa Escola de Dança Marian Guimarães, é uma empresa de serviços e de 

sociedade limitada, na qual existe apenas  uma proprietária. Um escritório de 

Contabilidade é responsável por gerir e efetuar as obrigações legais e tributárias do negócio. 

A empresa dispõe de todos os registros e alvarás necessários para funcionamento. Está 

em atividade há 40 anos, sempre cumprindo com todas as obrigações legais, seguindo todos 

os passos descritos a seguir: 



10 
 

- Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social – 

INSS/FGTS”; 

- Corpo de Bombeiros Militar; 

- Conselho Regional de Educação Física – para registro dos professores de dança (Lei 

6533/78, que regulamenta a atividade de dançarino e professor de danças e dança de salão). 

 

5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 

 

De acordo com a RECEITA FEDERAL (2018) apoiada na Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, 

cobrança e fiscalização de tributos aplicada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Além de unificar e simplificar o recolhimento dos tributos. 

Seguindo a tabela 1 vigente a partir de janeiro de 2018, a Escola de Dança Marian 

Guimarães se enquadra na 2ª faixa, em que o valor da alíquota é 18% - Tabela do Simples 

Nacional para empresas de serviços de academias, empresas de tecnologia, de eventos, 

clínicas de exames médicos. 

Características principais do Regime do Simples Nacional: 

- Ser facultativo; 

- Ser irretratável para todo o ano-calendário; 

- Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a 

Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa 

jurídica (CPP); 

− Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DAS; 

− Disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do 

valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do 

crédito tributário; 

− Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 

fiscais; 

− Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que 

houver sido auferida a receita bruta; 

Para o segmento de mercado da Escola, tanto ME ou EPP, a opção pelo Simples 

Nacional sempre será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de 

abertura do estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias (SEBRAE, 2010). 
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Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis 

Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê 

Gestor do Simples Nacional nº 94/2011 (SEBRAE,2010). 

 

6 ANÁLISE SWOT 

 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

 

FORÇA 

Qualificação dos professores; 

Variedade de modalidades; 

Atendimento de excelência ao público; 

Escola tradicional. 

 

FRAQUEZA 

Escassez de profissionais qualificados na 

região; 

Horário ocioso na parte da tarde. 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

  

OPORTUNIDADE 

Parcerias com outras instituições; 

Oportunidade de expansão para cidades 

próximas; 

Poucos concorrentes diretos 

AMEAÇA 

Outras opções de cultura/lazer/ensino 

oferecidas para o público mais jovem; 

Banalização da cultura do ballet, jazz e 

sapateado; 

Novos concorrentes; 

Pouca valorização dos benefícios da dança. 

 

7 AÇÃO SOCIAL 

 

A escola conta com o “Projeto Cidadança” que tem como objetivo levar a cultura 

através da dança para crianças e adolescentes de baixa renda, matriculados em escolas 

públicas. 

O projeto atinge 120 crianças e adolescentes e oferece aula de ballet e jazz. As aulas 

são oferecidas uma vez por semana, às sextas ou sábados e tem duração de 1h, 1h30min ou 

2h. O valor da mensalidade varia entre 45 a 78 reais, de acordo com a duração da aula. 

Ao final de cada ano, a Escola e o Projeto Cidadança mostram ao público grande parte 

do aprendizado adquirido durante o ano todo, em forma de coreografias. O espetáculo é de 

participação facultativa, onde é pago um valor direcionado para cobrir custos de produção e 

traje. 
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A organização do espetáculo começa ainda no primeiro semestre, onde são enviadas 

cartas aos pais com as informações de valores e confirmação de participação. Também no 

primeiro semestre são feitas as escolhas de tema, músicas e começam a ser desenhados os 

trajes. 
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PARTE II – RECURSOS HUMANOS 

 

8 A EMPREENDEDORA 

 

Como se trata de uma microempresa, não há sócio, apenas uma empreendedora 

responsável pela direção da empresa. 

Marian Malta Guimarães apaixonou-se pela dança desde pequena, iniciando os 

estudos ainda em Salvador/BA, cidade em que nasceu. Quando já morava em Caçapava-SP, 

começou dando aula a pedido de uma amiga e então surgiu a ideia de abrir uma escola. Foi a 

única escola de Dança por muito tempo em Caçapava, atendendo a toda a cidade. 

A diretora e fundadora Marian é formada em Metodologia Cubana pelo Centro de 

Artes Pro Danza. Uma de suas orientadoras do método cubano de ballet foi Ramona de Sá 

Bello, criadora do método. Também participou de diversos cursos de aperfeiçoamento como 

bailarina e professora, como por exemplo, um curso no Art Center, em Los Angeles-EUA. 

Estudou também Cenografia e Figurino, Pedagogia da Dança e Composição Coreográfica. 

 

8.1 GERENCIAMENTO 

 

As atividades de gerenciamento são de responsabilidade da empreendedora, conforme 

quadro a seguir, distribuídos da seguinte forma: 

 

- Marketing de Mídias Sociais: Empresa especializada 

Responsável: S+B Marketing 

- Financeiro: Relatórios financeiros elaborados mensalmente pela secretária, que auxiliará na 

tomada de decisão e controle contábil de empresa especializada. 

Responsável: Marian e Idea Contábil 

- Operações: Orientar funcionários e professores 

Responsável: Marian 

- RH: Diretora 

Responsável: Marian 

- Jurídico: Empresa especializada 

Responsável: Ideia Contábil 
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Responsável Atividade Procedimento 

Marian Conferência de extrato Retirar extrato no banco e 

conferir valores de entrada 

por boletos. 

Marian Reunião com professores e 

funcionários 

Discutir assuntos como 

definição de tema do 

espetáculo, aulas, horários, 

etc. 

Marian Pagamento de contas e 

depósitos bancários 

Serviços feitos dentro de 

agências bancárias. 

Marian Compra de material de 

escritório 

Compra de material, 

conforme demanda das 

secretárias. 

Marian Análise de relatórios Verificar coerência entre 

alunos matriculados, 

entradas via boletos e 

extrato. 

Marian Programação anual Planejamento do 

calendário semestral de 

aulas. 

S+B Marketing Responsável pelas mídias 

sociais 

Criação e postagem de 

informações, eventos e 

divulgação da marca. 

Ideia Contábil Situação jurídica e contábil Verificar situação jurídica 

e contábil da empresa 

junto aos órgãos públicos, 

mantendo sempre em 

situação legal. 

Figura 1: Quadro das atividades de Gerenciamento e Direção 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

8.2 EQUIPE OPERACIONAL 

 

 A Equipe Operacional é subordinada a Diretora e está organizada conforme 

organograma abaixo: 
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Figura 2: Organograma 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

- 2 Secretárias, com diferentes obrigações; 

- 1 Auxiliar de limpeza; 

- 5 Professores, de acordo com a modalidade em que dá aula. 

 

9 PARCERIAS 

 

Segundo a EMPRESA JÚNIOR da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (2016) em um 

cenário de crise, que obriga as empresas a tornarem-se cada vez mais competitivas, é 

essencial para qualquer negócio que almeje sucesso voltar-se para o meio externo e todas as 

oportunidades apresentadas por este. Dentro desse contexto, a consolidação de parcerias que 

agreguem valor aos negócios é fundamental. Essas uniões entre empresas tornam-se valiosos 

pontos de contato com o mercado para aqueles que desejam desenvolver de maneira 

sustentável, independentemente de sua indústria ou porte. 

A Escola de Dança realiza parcerias dentro da cidade de Caçapava, alcançando o 

público-alvo e oferecendo descontos de 20 a 30% para novos alunos. Foram realizadas 

parcerias com a Escola de Inglês Yázigi, a Escola de Música Bel Canto e o Colégio Cecília 

Caçapava Conde. 

Até o mês de Junho/2018, o percentual de alunos matriculados vindo dessas parcerias 

foi de aproximadamente 20%. 

Será observado no item 14.8.2 que o preço por si só já é competitivo, unindo-se ao 

desconto e à tradição da escola, torna-se um grande diferencial. Para que esse diferencial 

continue contribuindo para o crescimento da empresa, as propagandas serão de grande 

importância. 
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PARTE III – PLANO DE OPERAÇÕES 

 

10 APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

A escola contempla em sua grade curricular cinco opções de modalidade de dança, 

que apresentam diferenciais e proporcionam trabalhar com a postura, disciplina, musicalidade, 

firmeza nos movimentos, coordenação, memória, equilíbrio, flexibilidade e força muscular. 

As modalidades trabalhadas pela escola são: 

o Ballet: modalidade mais clássica requer leveza nos movimentos. Os alunos passam 

pelos seguintes níveis: Iniciante, Baby I, Baby II, Pré I, Pré II, 1ºAno, 2ºAno, 3ºAno, 

4ºAno, 5ºAno, Intermediário, Avançado e Ballet adulto. 

o Jazz: trabalha com movimentos mais soltos e ritmo mais acelerado que o ballet, 

passando pelos níveis: Iniciante, Inter I, Inter II, Inter III, Inter IV e Jazz adulto. 

o Sapateado: requer certo desenvolvimento de técnica, passando pelos níveis Baby Tap, 

Teen I, Teen II, Teen III, Inter I, Inter II, Inter III, Inter IV, Avançado. Cria ritmos 

através de batidas coordenadas da sola dos sapatos, onde as chapas de metal são 

presas, com o chão de madeira, chamado tablado. Os ritmos podem seguir uma música 

ou podem ser criados sem acompanhamento musical. 

o FitDance: Criado para o público interessado na prática de exercícios aeróbicos, une 

dança e exercícios, onde não há separação por níveis, geralmente o foco de quem 

procura esta modalidade é a perda de peso. 

o Ballet funcional: Trabalha principalmente com exercícios aeróbicos, combinando 

exercícios de pilates com passos simples do ballet, para manter a essência do ballet 

clássico convencional. Também procurado pelo público que busca perder peso, definir 

a musculatura e melhorar a postura corporal. 

As aulas são dadas dentro das salas de aula, com o auxílio de música, materiais 

didáticos infantis e acessórios de apoio, tais como: 

o Aparelho de som; 

o Barra; 

o Brinquedos infantis; 

o Bambolês; 

o Colchonetes; 

o Faixas elásticas; 

o Bolas; 
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o Espelho. 

 

A trajetória a ser seguida pelos alunos se apresenta da seguinte forma: 

1) O aluno chegará à escola e dirigirá até a secretaria, caso seja sua primeira aula, para 

informação de sala. 

2) Será acompanhado pela secretária até a sala de aula, sendo-lhe apresentado também o 

vestiário e outras partes da escola. 

3) Após a apresentação da sala de aula, o aluno se direciona ao vestiário, para se preparar 

para a aula, colocando a roupa e sapato adequados e deixando os pertences não 

permitidos durante a aula, como relógio, bijuterias, celular e bolsa. Sendo aluno 

periódico, este será o primeiro caminho após a chegada na escola. 

4) O aluno entrará na sala de aula, onde o professor estará à sua espera para o início 

desta. 

5) Após o término da aula, o aluno seguirá até o vestiário para troca de roupa, se 

necessário e pegar seus pertences de volta. 

6) No caso de crianças, o aluno deixará a escola apenas na presença de um responsável, 

sendo monitorado pelo professor e secretária. 

 

11 APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Foi organizado um quadro de procedimento operacional, de acordo com cada função: 

 

1- Auxiliar de Limpeza 

 

Área Procedimento Frequência 

Salas térreas Tirar pó dos materiais de apoio, 

varrer toda a sala e passar pano 

úmido, limpar os espelhos com pano 

macio e álcool. 

Todos os dias 

Salas 1º andar Tirar pó dos materiais de apoio, 

varrer toda a sala e passar pano 

úmido, limpar os espelhos com pano 

macio e álcool. 

Todos os dias 

Corredor 1º andar e escada Varrer e passar pano umedecido com 

desinfetante, regar as plantas. 

Todos os dias 

 

 

 

 

 

 

 

Continua na próxima página. 
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Continua   

Área Procedimento Frequência 

Recepção, corredor térreo e 

sala de espera 

Varrer e passar pano umedecido com 

desinfetante, tirar pó das mesas, 

sofás e TV da sala de espera, tirar pó 

das estantes de troféus na recepção, 

retirar lixo de copos descartáveis, 

repor com copos novos e regar as 

plantas. 

Todos os dias 

Secretaria Tirar pó de cima das mesas, 

computadores e armários, varrer o 

chão e passar pano umedecido com 

desinfetante e retirar os lixos. 

Quarta e sábado 

Vestiários térreo e banheiro 

1º andar 

Lavar toda a área dos vestiários 

masculino e feminino do térreo e o 

banheiro do 1º andar com água e 

sabão e desinfetar, retirar os lixos, 

repor papel higiênico, papel toalha, 

sabonetes e pedras sanitárias. 

Todos os dias 

Camarim Tirar pó das mesas, bancos, puffs e 

cortinas, varrer o chão e passar pano 

umedecido com desinfetante. 

Terça e sábado 

Sala de arquivo, depósito de 

material de limpeza e 

quintal 

Varrer e passar pano umedecido com 

desinfetante na sala de arquivo e 

depósito de material de limpeza, tirar 

pó do armário de material de 

limpeza, lavar o quintal com água e 

sabão, lavar os panos e colocá-los 

para secar. 

Quinta 

Estacionamento Lavar com água e sabão e regar as 

plantas da entrada. 

Segunda e quinta 

Figura 3: Quadro das atividades de Auxiliar de Limpeza 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

2- Secretária (sendo dividido em secretaria 1 e 2) 

 

Responsável Atividade Procedimento 

Secretária 1 Conferir pagamento de 

mensalidades. 

Acessa a conta beneficiária dos boletos 

emitidos online, verifica pagamentos de 

boletos diariamente e atualiza planilha 

de pagamentos. 

Secretária 1 Contato com inadimplentes. Verifica na planilha de pagamentos, 

atrasos com mais de 30 dias e faz 

contato via telefone. 

  Continua na próxima página 



19 
 

Continua   

Responsável Atividade Procedimento 

Secretária 1 e 2 Matrículas. Preenchimento do contrato e cobrança 

do valor da taxa no ato da matrícula. 

Secretária 1 Pagamento de professores. Faz cálculo de aulas dadas e número de 

alunos de cada professor, passa valores 

para diretora e entrega os cheques 

devidamente preenchidos e assinados 

pela diretora. 

Secretária 1 Pagamento de outros 

funcionários. 

Envia a folha de ponto devidamente 

preenchida e assinada para 

contabilidade, recebe contra cheque, 

passa valores para diretora e entrega os 

cheques devidamente preenchidos e 

assinados pela diretora.  

Secretária 1 Relatório de pagamentos e 

cobranças. 

Imprime e entrega à Diretora planilha 

de pagamentos de mensalidades a cada 

mês e despesas de espetáculo a partir do 

segundo trimestre. 

Secretária 2 Bilhetes e avisos. Digitaliza e imprime bilhetes e avisos, 

escritos pela direção. Expõe no quadro 

de avisos ou anexa à caderneta dos 

professores para entrega aos alunos. 

Secretária 1 Gerar boletos. Acessa a conta online do banco, 

favorecida pelo pagamento dos boletos, 

informa dados do pagante e valores, 

imprime, grampeia os boletos por 

ordem mensal com a capa e entrega ao 

responsável pelo pagamento do mesmo. 

Secretária 1 e 2 Atender telefonemas. Passa informações das modalidades, 

horários, valores e outras. 

Secretária 1 Lançamento de despesas. A diretora entrega mensalmente as 

notas de contas e impostos pagos e 

materiais comprados do mês anterior, a 

secretária lança na planilha de 

recebimentos e despesas. Envia cópia 

dos comprovantes de pagamentos à 

contabilidade e guarda os comprovantes 

originais na pasta de pagamentos. 

Secretária 1 Lançamento de recebimentos. Soma as mensalidades da planilha de 

pagamentos, pagas no mês anterior e 

lança na planilha de recebimentos e 

despesas. 

Secretária 1 e 2 Abrir e fechar escola. Abrir as janelas e salas, ligar o ar em 

temperatura ambiente ao abrir a escola. 

Conferir se os aparelhos estão 

desligados e as janelas fechadas para 

fechamento da escola. 

  Continua na próxima página 
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Continua   

Responsável Atividade Procedimento 

Secretária 2 Arquivar contas pagas. Ao final de cada semestre, a secretária 

separa os comprovantes de pagamento 

das contas, impostos e compra de 

materiais por categorias pré definidas, 

coloca em envelopes devidamente 

identificados e arquiva na sala de 

arquivos. 

Secretária 1 e 2 Verificar e-mail e mensagens 

do Facebook. 

Diariamente abre e-mail e Facebook. 

Responde mensagens de informações e 

imprime e-mails de interesse da diretora 

ou professores. 

Secretária 2 Confecção de cadernetas. Ao início de cada ano, após definição 

de professores e turmas, os arquivos são 

alterados conforme ano de exercício, 

modalidade, nível e professor. As 

cadernetas são impressas na escola e 

levadas à gráfica para encadernação.  

Secretária 1 Controle e fechamento de 

caixa. 

Os únicos pagamentos feitos na escola 

e em dinheiro são de mensalidade, taxa 

de cancelamento de matrícula e 

inscrição de festivais. Semanalmente a 

secretária faz conferência da 2ª via dos 

recibos com o valor no caixa e entrega 

o valor em dinheiro à diretora. 

Secretária 1 e 2 Controle e pedido de material 

de limpeza, de escritório e de 

apoio aos professores. 

O controle do material de limpeza se dá 

junto à auxiliar de limpeza, onde os 

materiais em falta são pedidos via 

telefone para um distribuidor fixo. 

Os materiais de escritório são pedidos à 

diretora, conforme necessidade. 

Recebe informação de necessidade dos 

professores de materiais de apoio e 

mantém os materiais guardados e em 

bom estado. 

Secretária 1 e 2 Cancelamento de matrícula Imprime termo de cancelamento de 

matrícula que deverá ser assinado pelo 

responsável pelo contrato que será 

cancelado. Recebe a taxa de 

cancelamento e entrega o recibo. 

Secretária 1 Cancelamento de boleto Acessa o sistema do banco e conta 

beneficiária do boleto, informa os 

dados do boleto que será cancelado e 

prossegue com o cancelamento. 

  Continua na próxima página 
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Continua   

Responsável Atividade Procedimento 

Secretária 1 e 2 Atendimento aos pais, alunos 

e outros 

Os pais, alunos ou outras pessoas 

chegam na secretaria, as secretárias 

tiram possíveis dúvidas e passam 

informações. 

Secretária 2 Confecção, preenchimento e 

entrega de boletins 

Os professores fazem a avaliação 

semestral e preenchem o espaço da 

caderneta durante a avaliação. A 

secretária imprime os boletins e 

preenche um para cada aluno de acordo 

com as anotações dos professores. Após 

estarem devidamente preenchidos, os 

boletins são entregues aos alunos ou 

responsáveis. No primeiro semestre o 

responsável assina e devolve o boletim 

para a secretária que ao final do 

segundo semestre irá preencher com a 

segunda avaliação e entregará 

definitivamente aos alunos ou 

responsáveis. 
Figura 4: Quadro das atividades de Secretária 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3- Professores 

 

Atividade Procedimento 

Preparação de aula Escolha dos exercícios e músicas, de acordo com as modalidades, 

metodologia, nível e idade dos alunos. 

Alongamento Feito no início de todas as aulas de todas as modalidades, 

evitando possíveis lesões. Cada modalidade tem sua forma de 

alongamento. 

Conteúdo de aula O professor mostra os passos de cada exercício, lentamente e 

falando os nomes de cada um. Após demonstração dos 

movimentos, estes são encaixados na música escolhida, o 

professor sempre demonstrando fisicamente os exercícios. 

Encerramento O professor agradece a presença dos alunos, passa informações e 

bilhetes, se houverem e os alunos são liberados, quando crianças 

apenas na presença do responsável. 

Avaliação semestral para 

aulas de ballet, jazz e 

sapateado, exceto para 

aulas de Baby e Pré I. 

Ao final de cada semestre os alunos são preparados para uma 

aula onde serão avaliados diversos fatores, entre eles: 

memorização, disciplina, musicalidade, uniforme, criatividade 

desempenho, etc e o professor dará a nota. 

Ao final do segundo semestre, tendo a média das duas avaliações 

acima de 5 pontos, o aluno passará para o próximo nível de sua 

modalidade no ano seguinte. 

 Continua na próxima página 
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Continua  

Atividade Procedimento 

Criação de coreografias e 

ensaios 

Anualmente os professores preparam coreografias para mostrar 

ao público o desenvolvimento dos alunos no ano. O processo de 

criação geralmente acontece ao início do segundo semestre, onde 

a coreografia já começa a ser ensinada aos alunos e ensaiada 

constantemente até o dia da apresentação. 
Figura 5: Quadro das atividades de Professores 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

12 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

O prédio foi construído em 1990 e recebeu algumas modificações com o passar dos 

anos. 

 

12.1 LAYOUT 

 

 

                    
                  Figura 6: Layout térreo 

          Fonte: Elaborado pelos autores 
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           Figura 7: Layout 1º Andar 

       Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

12.2 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 A instalação conta com dois andares, quatro salas equipadas, ambiente de espera 

confortável e vestiários feminino e masculino. 

 

 

12.3 LOCALIZAÇÃO 

 

 A cidade de Caçapava está localizada em uma região estratégica, entre São José dos 

Campos e Taubaté.  
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Figura 8: Localização 

Fonte: Google Maps 

 

13 FLUXOGRAMA DE PERMANÊNCIA DENTRO DA ESCOLA 

 

 
 

Figura 9: Fluxograma de permanência dentro da escola 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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PARTE IV - PLANO DE MARKETING 

 

 De acordo com o SEBRAE – MG (2005) o Plano de Marketing é uma ferramenta de 

gestão que deve ser regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, 

adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele você 

pode definir resultados a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade. 

 

14 ANÁLISE DE AMBIENTE 

 

A Análise de Ambiente, além de ser o primeiro passo do Plano de Marketing, de 

acordo com o SEBRAE-MG (2005), resume todas as informações pertinentes à empresa. 

Descrevendo o ambiente externo que a envolve e a influência de maneira positiva ou negativa, 

é composto pelos concorrentes, consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, 

culturais, legais, tecnológicos. Quando estes fatores são analisados, está analisando as 

ameaças e oportunidades do negócio. 

O ambiente interno da empresa também deve ser levado em consideração na análise, 

pois envolve aspectos fundamentais sobre o seu bom ou o mau funcionamento, como os 

equipamentos disponíveis, a tecnologia, os recursos financeiros e humanos utilizados, os 

valores e objetivos que norteiam as suas ações. 

 

14.1 FATORES ECONÔMICOS 

 

De acordo com o relatório econômico da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2018) o Brasil está passando por um momento de 

reestruturação da economia, em que o país está gradualmente saindo da recessão. Os índices 

de inflação estão baixos, isso mantém a renda real das famílias e abre espaço para reduções 

significativas na taxa de juros. O consumo privado começou a crescer e vai ganhar dinamismo 

à medida que o crescimento do emprego se elevar e a massa salarial real aumentar. Com isso 

a tendência do mercado consumidor é de melhorar e retomar o crescimento gradual a partir de 

2018. 

 

14.2 FATORES SOCIOCULTURAIS 
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Segundo pesquisa realizada por SILVA Et al. (2012), a constituição das disposições 

artísticas para a dança e a escolha das modalidades são influenciadas pelo capital econômico, 

capital social, capital simbólico e capital cultural. Os resultados da pesquisa evidenciaram que 

a prática da dança não está condicionada simplesmente à vontade ou a uma qualidade nata de 

seus praticantes, mas principalmente a uma rede de relações que influenciam na constituição 

das disposições artísticas necessárias para a sua prática. 

Nesta pesquisa, ao correlacionar a influência do capital cultural incorporado com o 

capital econômico, constatou-se que quanto maior for o volume destes capitais maior é o 

investimento no sistema escolar e na educação complementar, uma vez que, conforme se 

avança nos diferentes extratos sociais, os pais proporcionam aos seus filhos a oportunidade de 

frequentarem escolas formais de melhor qualidade, de se manterem em um grupo/escola de 

dança e de terem condições de realizar investimentos com deslocamentos para que os 

entrevistados possam estudar e praticar a dança. Tais atitudes revelam o sistema de valores 

implícitos ou explícitos dos indivíduos das diferentes posições sociais. 

 

14.3 FATORES POLÍTICOS/LEGAIS E TECNOLÓGICOS 

 

Uma empresa do ramo da educação sofre impactos como qualquer outro 

empreendimento, como os impostos e a legislação trabalhista, mas os fatores mais 

importantes se devem a responsabilidade com a total integridade de seus alunos. Mesmo 

sendo uma escola de dança é necessário estar atento a diversos artigos de responsabilidade 

civil, sendo ainda maior a gravidade com o maior público que é menor de idade. Portanto, a 

fiscalização quanto a disciplina e respeito durante as aulas e em toda a permanência dentro da 

escola são rígidas e não permitem desrespeito com os alunos e com os professores. Os 

professores são treinados para lidar com crianças e preservar sempre sua integridade física e 

moral, a fim de evitar qualquer problema quanto a isso. Os preceitos básicos são educação, 

respeito e disciplina. 

Além do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e Alvará de Funcionamento, os 

estabelecimentos do ramo da educação passam por fiscalizações da Vigilância Sanitária, do 

Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Educação Física (CREF), também sendo 

necessário o enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada ao 

recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal). 

Tendo como objetivo abrir filiais, somado à necessidade de controle financeiro e 

gerencial, será implantado um Sistema de Informação Gerencial entre as unidades. 
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14.4 CONCORRÊNCIA 

 

A Escola de Dança Marian Guimarães se manteve sem concorrência durante muitos 

anos na cidade de Caçapava/SP. Com o desenvolvimento da cidade e o aumento do interesse 

das pessoas por cuidar da saúde do corpo, surgiram duas academias de dança. Ainda, 

Caçapava, está localizada entre Taubaté e São José dos Campos, fazendo com que uma parte 

da população vá estudar/trabalhar e fazer atividades de lazer nestas cidades. 

 

14.5 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

 

De acordo com o SEBRAE-PR, a definição do público-alvo precisa ser encarada como 

um fator primordial no planejamento da empresa, podendo passar por readequações ao longo 

do tempo. Ter uma definição mais completa do público certamente ajudará a estruturar 

melhor os objetivos comerciais e de marketing. 

O público alvo da Escola de Dança Marian Guimarães envolve crianças a partir de 04 

anos, jovens e adultos do sexo feminino, com médio e alto poder aquisitivo. 

 

14.6 DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 

Conforme NOGUEIRA; SETT (2013) dentro das diversas estratégias empresariais e 

mais especificamente de marketing, a teoria de posicionamento vem auxiliar os gestores na 

tomada de decisão para que tornem seus produtos, serviços e/ou marcas mais atrativos no 

mercado. 

A empresa terá como estratégia de posicionamento: 

- Qualidade do serviço: Bom atendimento, experiência pelo tempo de mercado. 

- Canal: Prédio grande, com estacionamento, bem localizado, com boa identidade visual. 

- Preço: Coerente à média de mercado e um pouco abaixo da concorrente direta. 

 

14.7 DEFINIÇÃO DA MARCA 

 

 O SEBRAE-MT afirma que marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que 

identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos 

com determinadas normas ou especificações técnicas. 
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 A marca da Escola de Dança Marian Guimarães foi elaborada com base no 

posicionamento de mercado, buscando transmitir os benefícios, valores e personalidade da 

empresa. A diretora da escola participou da elaboração da logomarca, e o profissional 

contratado fez apenas os ajustes baseados em seu croqui. 

 

14.8 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

 De acordo com BARBANTE Et al., ao definir o posicionamento e realizar a análise da 

concorrência, a empresa está apta a desenvolver o mix de marketing, e esse mix, composto 

por “quatro P’s”: produto, preço, praça e promoção. Se em sintonia, é capaz de levar a 

empresa a uma vantagem competitiva em relação às outras empresas apud KOTLER (1998).  

 

14.8.1 PRODUTO 

 

Para KOTLER; ARMSTRONG (2007), produto é algo que pode ser oferecido a um 

mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma 

necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis.  

Os produtos oferecidos pela Escola de Dança consistem em 5 modalidades, visando 

otimizar a capacidade máxima de aulas permitidas durante o funcionamento da escola. 

  

14.8.2 PREÇO 

 

Para KOTLER; ARMSTRONG (2007) preço é a quantia em dinheiro que se cobra por 

um produto ou serviço, ou seja, é a soma de todos os valores que os consumidores trocam 

pelos benefícios de obter ou utilizar um produto ou serviço. 

A escola concorrente localizada em Caçapava tem a mensalidade 20% maior que a 

Escola de Dança Marian Guimarães. Já em São José dos Campos são encontradas escolas com 

mensalidade entre 66% e 75% maior, enquanto na cidade de Taubaté, a mensalidade é 60% 

menor. 

Em 1977 cobrava-se uma mensalidade condizente à média de mercado da época. Ao 

longo dos anos, este valor foi passando por pequenos reajustes anuais. Atualmente é cobrado 

R$ 180,00 por mês, valor que não passa por reajuste desde 2016 devido à queda do número de 

alunos. Após estudo dos concorrentes (detalhado no tópico 16.9), verificou-se que este preço 

está abaixo da média oferecida, fazendo-se oportuno um reajuste para o próximo ano. 
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 Para o cálculo da mensalidade em 2019, foi considerado o custo por aula da escola e 

do projeto:  

- Média do valor pago por aula para os professores da Escola: R$ 30,00 

- Média do valor pago por aula para os professores do Projeto: R$ 21,00 

- Média mensal do consumo de energia (em R$) projetada para o ano de 2019: R$ 342,50 

(este cálculo será detalhado no tópico 17) 

- Quantidade de horas que a escola funciona mensalmente: 54 horas 

- Consumo de energia (em R$) por hora: R$ 6,34 

- Quantidade de aula por aluno da Escola por mês: 8 

- Quantidade de aula por aluno do Projeto por mês: 4 

             Somando o valor pago para o professor por aula com o consumo de energia por hora e 

multiplicando este valor pela quantidade de aula por mês, resulta-se no custo da aula 

conforme demonstração abaixo: 

 

                                     Custo por aula Escola = (30 + 6,34) x 8 = 290,74 

                                     Custo por aula Projeto = (21 + 6,34) x 4 = 109, 37 

 

 Dividindo o custo da aula da Escola por 2 (dois) que será o número mínimo de alunos 

por turma e multiplicando por um lucro mínimo de 30%: 

 

                                  Mensalidade Escola = (290,74 / 2) x 130% = 188,98 

 

 Considerando que o foco do Projeto não é o lucro e que o valor da mensalidade não 

terá reajuste em 2019, o cálculo será para descobrir a quantidade mínima de alunos que não 

dará prejuízo. 

             Dividindo o custo por aula de 1 (uma)  hora do Projeto por R$ 45,00, que é o valor da 

mensalidade para as aulas de 1 (uma) hora tem-se: 

 

                                Quantidade mínima de aluno (1h) = 109,37 / 45  = 2,43 

 

            Dividindo o custo por aula de 1 hora e meia do Projeto por R$ 67,00, que é o valor da 

mensalidade para as aulas de 1 (uma) hora tem-se: 

 

               Quantidade mínima de aluno (1h30) = (109,37 x 1,5) / 67  = 2,45 



30 
 

 

            Dividindo o custo por aula de 2 (duas) horas do Projeto por R$ 78,00, que é o valor da 

mensalidade para as aulas de 1 (uma) hora tem-se: 

 

                            Quantidade mínima de aluno (2h) = (109,37 x 2) / 78  = 2,80 

 

            Sendo assim, a projeção da mensalidade em 2019 será de R$ 189,00 para a Escola e a 

quantidade mínima de alunos para todas as turmas do Projeto para que não seja um prejuízo, 

será de 3 (três) alunos. 

 

14.8.3 PRAÇA / DISTRIBUIÇÃO 

 

o Canais de Marketing 

KOTLER; ARMSTRONG (2007) definem praça ou distribuição como um conjunto de 

organizações interdependentes que ajudam a tornar um produto ou serviço disponível para o 

consumo ou uso por um consumidor final ou usuário organizacional. 

A execução do serviço da Escola de Dança se dará através de 01 canal: o espaço 

físico. O aluno deverá se deslocar até o espaço físico, onde receberá a aula da modalidade 

escolhida. Como intermediário de marketing, existe o professor qualificado para cada 

modalidade oferecida. 

 

o Localização 

A escola tem uma localização favorável, pois se encontra no bairro ao lado do centro 

da cidade, com vagas de estacionamento. 

 

Figura 10: Fachada da escola 

Fonte: Google Maps 
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14.8.4 PROMOÇÃO / COMUNICAÇÃO 

 

A promoção, segundo KOTLER; ARMSTRONG (2007) consiste na combinação 

específica de propaganda, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e marketing 

direto que a empresa utiliza para comunicar e construir um relacionamento com o cliente. 

 

o Propaganda: 

 

- Utilização de mídias impressas como panfletos, os quais serão distribuídos em locais 

estratégicos, como escolas, academias, edifícios comerciais e locais de grande circulação na 

cidade. 

 

- Utilização das redes sociais Facebook e Instagram. Serão realizadas “impulsões” nas duas 

redes sociais para atrair a atenção de quem já é aluno ou de alunos em potencial e aumentar o 

alcance da postagem. 

 

o Promoção de vendas: 

 

- Incentivar e estimular o aluno a convidar amigos e colegas a fazerem uma aula experimental 

de qualquer modalidade. Caso a pessoa venha a se matricular, terá 20% de desconto nos dois 

primeiros meses e quem indicou também terá 20% de desconto na mensalidade de 02 meses. 

 

o Fidelização de clientes: 

 

 Entregar valores importantes e dar suporte para que o cliente se sinta motivado com 

seu objetivo na escola e continue optando por esta empresa comparada aos concorrentes. 

 

14.9 CONCORRENTES 

 

Ao analisarmos a concorrência, foi possível comparar o valor cobrado das 

mensalidades. Comparou-se o preço das escolas localizadas nas cidades de Caçapava, Taubaté 

e São José dos Campos. Foram verificados os seguintes valores: 
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Tabela 1: Concorrentes 

Cidade do concorrente Mensalidade comparada à 

Escola de Dança Marian G. 

Caçapava 20% maior 

Taubaté 60% menor 

São José dos Campos 66 a 75% maior 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pode-se observar que a mensalidade da Escola de Dança Marian Guimarães mantém 

um preço competitivo ao mercado. 

Levando em consideração que São José dos Campos é mais desenvolvida que 

Caçapava, justifica o valor abaixo da mensalidade cobrada desta cidade. 

 Uma das grandes concorrentes da cidade de Taubaté oferece aulas gratuitas, 

justificando a porcentagem menor comparado a Caçapava. Para HENRIQUE Et. al (2010) as 

principais cidades da região do VPP (Vale do Paraíba Paulista) em termos econômicos são 

Taubaté e São José dos Campos. Taubaté abriga grandes indústrias, inclusive duas grandes 

montadoras de veículos. Além disso, é conhecida como cidade universitária. São José dos 

Campos, conhecida pelos serviços de tecnologia de ponta e atividades industriais, destaca-se 

como o maior município da região em termos de valor adicionado de serviço sobre as demais 

atividades produtivas, seguido por Taubaté, também na região do VPP. 
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PARTE V – PLANO FINANCEIRO 

 

Neste espaço analisaremos a estrutura financeira e faremos a projeção do próximo ano.  

Foi feito o levantamento de dados do ano anterior e do ano em exercício e a projeção 

calculada a partir desses dados e comparações, sendo esta bem próxima ao cenário realista. 

 

15 PROJEÇÕES FINANCEIRAS 

 

Comparando os desempenhos financeiros a fim de projetar o desenvolvimento do 

próximo ano, consideramos: 

 

CUSTO PROJEÇÃO 

Faturamento Reajuste de 5% na mensalidade da Escola, sendo que o 

valor para o Projeto continuará o mesmo. A meta de 

alunos ao final do ano para a Escola é de 155 e para o 

projeto 165 alunos. 

Energia, Telefone e Água A média da seguinte equação: “média consumo em (R$) 

do ano de 2017 somado à média do consumo em (R$) do 

ano de 2018” 

Aluguel R$ 3.500,00 por mês, sendo um prédio no centro da 

cidade, com aproximadamente 350 m² 

IPTU anual R$ 2.300,00, mesmo valor para o ano de 2018 

Internet Aumento de 6% da média do valor de consumo do ano 

anterior 

Salário Reajuste de 5% comparado ao ano de 2018 

Professores 20% do valor do faturamento mensal 

GPS Aumento de 13% do valor de 2018, seguindo a 

comparação do aumento de 13% do ano de 2017 para 

2018 

Manutenção Predial 10% do valor do faturamento 

Materiais de aula e 

escritório e cursos e 

festivais 

Aproximadamente 0,5% do valor do faturamento 

Técnico de informática, 

serviços prestados e 

serviços burocráticos 

1% do valor do faturamento 

Despesas com banco 2% do valor do faturamento, seguindo a lógica dos anos 

anteriores 

Agência de MKT Valor fixo da empresa, com reajuste de 9%. Não foi 

considerado valores de publicidade e propaganda, pois 

estes estão inclusos no serviço da empresa de MKT 
Figura 12: Quadro Da projeção dos custos para 2019 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 



34 
 

15.2 ANÁLISE DE CUSTO 

 

A) CUSTO FIXO - Os custos fixos da escola são compostos pelos custos de telefone, 

luz, água, aluguel, IPTU, internet, marketing e contribuição sindical. Totalizando 

um custo fixo mensal de R$ 5.795,52. 

 

Tabela 2: Custo Fixo 

ÍTEM VALOR (R$) 

TELEFONE R$ 271,50 

LUZ R$ 342,50 

ÁGUA R$ 102,00 

ALUGUEL R$ 3.500,00 

IPTU R$ 191,67 

INTERNET R$ 107,85 

MARKETING R$ 900,00 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 380,00 

TOTAL R$ 5.795,52 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

B) CUSTO COM MÃO DE OBRA - Relatório financeiro detalhado das despesas 

provenientes de funcionários e terceiros. 

  

Tabela 3: Custo com mão de obra 2019 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

média mensal 

SUBTOTAL R$ 3.113,21 

FGTS (8%) R$ 249,06 

FÉRIAS (11,11%) R$ 345,88 

13 SALARIO (8,33%) R$ 259,33 

GPS R$ 182,85 

TOTAL DE 

ENCARGOS R$ 4.150,33 

AUTÔNOMO   

CONTABILIDADE R$ 370,00 

PROFESSORES R$ 7.624,59 

TI R$ 380,00 

OUTROS R$ 380,00 

PRÓ LABORE R$ 3.000,00 

SUBTOTAL R$ 15.904,92 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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C) CUSTO VARIÁVEL 

 

Por se tratar de uma escola de dança, onde é oferecido o serviço de aula de dança, nós 

não consideramos custos variáveis. 

Já para se calcular o custo de uma aula, foi considerado: média do valor de consumo 

de energia por hora + Média do valor de pagamento dos professores por hora. 

 

D) CUSTO DA AULA 

 

Para calcular o custo de uma aula, usamos o valor médio de pagamento por aula para 

os professores e o custo de energia por hora. O resultado de custo de aula foi de R$ 290,74 

para a Escola e R$ 109,37 para o projeto. Considerando o valor da mensalidade, as 

modalidades da escola só poderão abrir turma com o mínimo de 2 alunos, já para o projeto, o 

mínimo é de 3 alunos por turma. 

Este controle de turmas evita que turmas que darão prejuízo financeiro sejam abertas. 

 

E) DESPESAS FINANCEIRAS 

 

Foram consideradas despesas financeiras os desembolsos com emissão, manutenção e 

cancelamento de boletos. 

Analisando os anos anteriores, os valores com estas despesas, representaram 2% do 

faturamento, ou seja, para o ano de 2019, a projeção é de R$ 9.149,51, o que representa uma 

média mensal de R$ 762,45. 

 

F) DEPRECIAÇÃO 

 

 Considerando que a empresa funciona no mesmo prédio há mais de 30 anos não 

considerou depreciação. Consideramos também que todos os móveis e equipamentos já estão 

na empresa a mais de 10 anos. Contudo consideramos um valor de 10% do faturamento como 

reserva para a manutenção do prédio anualmente. 

 

G) DESPESAS COM VENDAS 
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 Para o ano de 2019 não projetamos um valor para publicidade e propaganda, pois este 

serviço está incluso no contrato com a empresa de Marketing. O investimento mensal 

projetado para a empresa de Marketing é de R$ 900,00. 

 

16 RECEITAS 

 

 A quantidade de alunos matriculados nas diversas modalidades da Escola e do Projeto 

foi projetada sob três cenários: Otimista, Realista e Pessimista. 

 O cenário otimista, ao final do ano de 2019, estará utilizando toda a capacidade de 

salas e horários, com a quantidade de 10 alunos em casa sala, ou seja, 980 alunos, sendo 

considerado o valor médio das aulas do projeto que variam de R$45,00 a R$78,00 mensais, 

dependendo do tempo de aula, para R$ 63,33 mensais e considerando apenas aulas de 2 horas 

semanais com o valor mensal de R$ 189,00. Já o cenário realista foi considerado que ao final 

do ano de 2019, haverá um aumento de 42% na quantidade de alunos matriculados na Escola 

e um aumento de 40% na quantidade de alunos matriculados no Projeto, totalizando 

respectivamente 155 e 165 alunos matriculados. Esta expectativa corresponde à estruturação 

do plano de Marketing com foco na divulgação para atrair novos alunos e no plano de 

fidelização de clientes (descrito no tópico 16.8.4). Para o cenário pessimista foi considerado 

somente 30% em comparação ao cenário realista. 

 

Gráfico 1: Quantidade de alunos matriculados na Escola  

(Dados reais e projetados 2017 a 2019) 
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Gráfico 2: Quantidade de alunos matriculados no Projeto  

(Dados reais e projetados 2017 a 2019) 

 

 

 Considerando estes cenários sem variação durante o ano todo, a receita anual para os 

cenários otimista, realista e pessimista serão R$ 1.830.549,60; R$476.933,40 e R$ 144.594,00 

respectivamente.  

Tabela 4: Cenário Otimista 

 
QTD 

VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

ESCOLA 720 189 R$ 136.080,00 

PROJETO 260 63,33 R$ 16.465,80 

TOTAL 980   R$ 152.545,80 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 5: Cenário Realista 

 
QTD 

VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

ESCOLA 155 189 R$ 29.295,00 

PROJETO 165 63,33 R$ 10.449,45 

TOTAL 320   R$ 39.744,45 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 6: Cenário Pessimista 

 
QTD 

VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

ESCOLA 47 189 R$ 8.883,00 

PROJETO 50 63,33 R$ 3.166,50 

TOTAL 97   R$ 12.049,50 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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16.1 DRE 

 

As demonstrações do resultado do exercício foram feitas primeiramente para o ano de 

2019, mês a mês, utilizando os valores projetados, conforme tabela de despesas a seguir: 

 

Tabela 7: Despesas projetadas 2019 

 FATURAMENTO 2019 R$ 477.722,49 

DESPESA   

ENERGIA R$ 4.110,00 

INTERNET R$ 1.294,20 

TELEFONE R$ 3.258,00 

AGUA R$ 1.224,00 

ALUGUEL R$ 42.000,00 

IPTU R$ 2.300,00 

SALÁRIO R$ 37.358,57 

FGTS (8%) R$ 2.988,69 

FÉRIAS (11,11%) R$ 4.150,54 

13 SALARIO (8,33%) R$ 3.111,97 

PROFESSORES R$ 89.544,50 

GPS R$ 2.194,25 

MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 44.772,25 

MATERIAIS DE AULA R$ 2.280,00 

CURSOS E FESTIVAIS R$ 2.280,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 2.340,00 

MATERIAIS DE INFORMÁTICA R$ 1.800,00 

TÉCNICO INFORMÁTICA R$ 4.560,00 

IDÉIA CONTÁBIL R$ 4.440,00 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 4.560,00 

SERVIÇOS BUROCRÁTICOS R$ 4.560,00 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 4.560,00 

DESPESA ADMINISTRATIVA R$ 269.686,96 

DESPESAS BANCO R$ 8.954,45 

DESPESA FINANCEIRA R$ 8.954,45 

AGENCIA MKT R$ 10.800,00 

DESPESA COM VENDAS R$ 10.800,00 

TOTAL DESPESAS R$ 289.441,41 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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DRE Projetada – Detalhe da parte financeira prevista para os meses de 2019. 

Para a projeção do faturamento, foi considerada a receita, conforme tabela do cenário 

realista (no item 18). 

 

Tabela 8: DRE mês a mês 2019 

DRE 

  Jan (R$) Fev (R$) Mar (R$) Abr (R$) Mai (R$) Jun (R$) 

Receita de Vendas R$ 19.563,00 R$ 28.389,60 R$ 36.904,50 R$ 39.422,85 R$ 40.311,45 R$ 40.879,44 

IMPOSTOS             

Simples (17%) R$ 3.325,71 R$ 4.826,23 R$ 6.273,77 R$ 6.701,88 R$ 6.852,95 R$ 6.949,50 

Receita Líquida R$ 16.237,29 R$ 23.563,37 R$ 30.630,74 R$ 32.720,97 R$ 33.458,50 R$ 33.929,94 

CPV       
Total CPV             

Depreciação       
LUCRO BRUTO R$ 16.237,29 R$ 23.563,37 R$ 30.630,74 R$ 32.720,97 R$ 33.458,50 R$ 33.929,94 

DESPESAS       
Administrativas R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 

Financeiras R$ 391,26 R$ 567,79 R$ 738,09 R$ 788,46 R$ 806,23 R$ 817,59 

Vendas R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 

Total de Despesas R$ 23.765,17 R$ 23.941,71 R$ 24.112,00 R$ 24.162,37 R$ 24.180,14 R$ 24.191,50 

LUCRO LÍQUIDO -R$ 7.527,88 -R$ 378,34 R$ 6.518,73 R$ 8.558,59 R$ 9.278,36 R$ 9.738,43 

       DRE 

  Jul (R$) Ago (R$) Set (R$) Out (R$) Nov (R$) Dez (R$) 

Receita de Vendas R$ 40.879,44 R$ 40.879,44 R$ 40.879,44 R$ 39.934,44 R$ 39.934,44 R$ 39.744,45 

IMPOSTOS             

Simples (17%) R$ 6.949,50 R$ 6.949,50 R$ 6.949,50 R$ 6.788,85 R$ 6.788,85 R$ 6.756,56 

Receita Líquida R$ 33.929,94 R$ 33.929,94 R$ 33.929,94 R$ 33.145,59 R$ 33.145,59 R$ 32.987,89 

CPV       
Total CPV             

Depreciação       
LUCRO BRUTO R$ 33.929,94 R$ 33.929,94 R$ 33.929,94 R$ 33.145,59 R$ 33.145,59 R$ 32.987,89 

DESPESAS       
Administrativas R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 R$ 22.473,91 

Financeiras R$ 678,60 R$ 678,60 R$ 678,60 R$ 662,91 R$ 662,91 R$ 659,76 

Vendas R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 

Total de Despesas R$ 24.052,51 R$ 24.052,51 R$ 24.052,51 R$ 24.036,83 R$ 24.036,83 R$ 24.033,67 

LUCRO LÍQUIDO R$ 9.877,42 R$ 9.877,42 R$ 9.877,42 R$ 9.108,76 R$ 9.108,76 R$ 8.954,22 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Demonstração do Resultado do exercício dos anos de 2017 a 2019: 

 

Tabela 9: DRE ano a ano 

  2017 2018 2019 

Receita de Vendas R$ 342.974,95 R$ 280.294,16 R$ 447.722,49 

IMPOSTOS     

 Simples R$ 8.299,70 R$ 5.009,93 R$ 42.802,54 

Receita Líquida R$ 334.675,25 R$ 275.284,23 R$ 404.919,95 

CPV 

   Total CPV     

 Depreciação 

   LUCRO BRUTO R$ 334.675,25 R$ 275.284,23 R$ 404.919,95 

DESPESAS 

   Administrativas R$ 179.412,91 R$ 176.134,48 R$ 269.686,96 

Financeiras R$ 6.439,43 R$ 6.207,00 R$ 8.954,45 

Vendas R$ 9.682,32 R$ 8.698,00 R$ 10.800,00 

Total de Despesas R$ 195.534,66 R$ 191.039,48 R$ 289.441,41 

LUCRO LÍQUIDO R$ 139.140,59 R$ 84.244,75 R$ 115.478,54 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

17 ANÁLISE DE CENÁRIO 

 

Neste trabalho foram documentados os processos realizados na Escola de Dança 

Marian Guimarães, a fim de criar um padrão de procedimentos de fácil acesso. Os autores 

acreditam que tendo os processos documentados, facilita o compartilhamento de 

conhecimentos dentro da empresa, gerando um ganho ao empreendedor, pois o conhecimento 

não estará limitado a apenas um colaborador e facilita na identificação de quais processos 

precisam de melhora e quais funcionam muito bem. 

As projeções financeiras vão auxiliar no processo de tomadas de decisão e na 

qualidade financeira da empresa, sendo possível identificar para onde o capital da empresa vai 

e o retorno de investimentos como o Marketing. 

Ao final da análise financeira, pode perceber que do ano de 2017 para 2018, houve 

uma queda na receita de vendas, consequência de uma queda na procura pelo serviço. Por 

outro lado, as despesas não tiveram muita variação de um ano para o outro. Para que a 

empresa volte a crescer, o investimento em marketing será muito importante. Este terá o 

objetivo de aumentar a receita, trazendo mais alunos para a escola e fidelizando os atuais. Os 
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custos deverão diminuir, onde uma análise mensal e a projeção financeira auxiliarão na 

tomada de decisões para uma política de contenção de gastos. 

Sugere-se então, que a empresa realize o controle mensal e anual de despesas, para 

que as projeções possam ser feitas com mais assertividade e para que a tomada de decisão seja 

fundamentada e coerente ao controle de gastos. Sugere-se também que seja implantado o 

controle de turmas para que essas não resultem em prejuízo à empresa. 
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19 ANEXOS 

 

TABELA DO SIMPLES NACIONAL 

 

Tabela 10: Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de 

serviços. 

 

Faixa Receita bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a deduzir (em 

R$) 

1ª Faixa Até 180.000,00 15,50% – 

2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00 

4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00 

5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00 

6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,0 30,50% 

 

540.000,00 

Fonte: Conube 


