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RESUMO 

 

Este trabalho envolve a elaboração de um plano de negócios para a implantação da 
empresa Telúrica Cosméticos, inserida no mercado de produtos de higiene, 
cosméticos e perfumaria, a ser situada na cidade de Niterói/RJ, tendo como público-
alvo as mulheres cacheadas e crespas, com apelo socioambiental e conceito 
vegano. Para a implantação da empresa foi importante analisar os aspectos que 
compõem os ambientes que a cercam, objetivando a tomada assertiva de decisões. 
A parcela de consumidoras que tem inserido produtos naturais para o tratamento, 
cuidados diários e promoção da beleza em sua rotina tem crescido de maneira 
contínua, demandando novos produtos e serviços para atender esse segmento, 
preocupado na valorização da mulher, sem desconsiderar a necessidade de 
preservação ambiental e respeito aos animais. O plano visa analisar a viabilidade 
econômico-financeira para a implantação da empresa, relacionando os aspectos que 
influenciam na tomada de decisão da sócia empreendedora. Foi utilizado um 
levantamento bibliográfico para elaborar os conceitos acerca dos conhecimentos 
necessários à implantação da empresa, pesquisa feita basicamente em livros e 
artigos científicos publicados na área. O plano financeiro apresentou um 
investimento viável, com retorno para o capital investido a partir do primeiro ano do 
investimento, trazendo vantagens para a empreendedora, que além de ter um 
retorno para o seu investimento, ainda vai poder desenvolver suas atividades em 
uma empresa adequadamente planejada para tal, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento econômico e social das pessoas envolvidas e da região de 
atuação. 
 

Palavras-chave: Cosméticos Naturais e Veganos. Plano de Negócios Telúrica 
Cosméticos. Viabilidade Econômico-Financeira para Empresa de Cosméticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work addresses a Business Plan for the implantation of the company Telúrica 
Cosméticos, inserted in the Hygiene, Cosmetics and Perfumery Products market, to 
be located in the city of Niterói, RJ, with the target audience of curly and curly 
women, with appeal socio-environmental and vegan concept. For the implementation 
of the company, it became important to analyze the aspects that make up the 
environments that surround it, aiming at assertive decision making. The share of 
consumers who have inserted natural products for treatment, daily care and beauty 
promotion in their routine has grown continuously, demanding new products and 
services to serve this segment, concerned with valuing women, without disregarding 
the need for preservation. and respect for animals. The plan aims to analyze the 
economic and financial viability for the implementation of the company, listing the 
aspects that influence the decision-making of the entrepreneurial partner. A 
bibliographic survey was used to elaborate the concepts about the knowledge 
necessary for the implantation of the company, a research done basically in books 
and scientific articles published in the area. The Financial Plan presented a viable 
investment, with a return on the invested capital from the first year of the investment, 
bringing advantages to the entrepreneur who, besides having a certain return on her 
investment, will still be able to develop her activities in a properly planned company 
to this end, thus contributing to the economic and social development of the people 
involved and the region in which they operate. 
 
Keywords: Telúrica Cosméticos Business Plan. Economic-Financial Viability for 
Cosmetics Company. Natural and Vegan Cosmetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas, de maneira geral, estão inseridas em um mercado de grande 

competitividade e complexidade, o que exige capacidade de adaptação e uma busca 

contínua por estratégias para superar a concorrência, com destaque para a 

especialização de suas atividades e a diminuição de custos. Além disso, a 

combinação entre segmentação de mercado e diferenciação se torna imprescindível 

para que as empresas consigam atender as necessidades de seus consumidores 

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011). 

Um tema que, cada vez mais, vem despertando o interesse da sociedade, e, 

consequentemente, dos consumidores, é a sustentabilidade. A visibilidade do tema e 

o ganho de consciência da população, mesmo que ainda limitados, fazem com que 

as empresas passem a considerá-lo como fator-chave em seu planejamento.  

A sustentabilidade empresarial é abordada nos negócios visando equilíbrio 

financeiro nos processos das empresas, na preservação do meio ambiente e no 

desenvolvimento de práticas sociais que estimulam o desenvolvimento da sociedade 

como um todo (PEROTONI et al., 2013). Uma vez inseridas no comportamento das 

empresas, além de proporcionar economia de recursos e atendimento de 

pressupostos essenciais para as suas existências, incluindo o respeito pelo ser 

humano e pela sociedade, elas passam a contar com a preferência dos 

consumidores, que, de maneira geral, valorizam as práticas sustentáveis das 

empresas com quem interagem (SANTOS; SILVA, 2017). 

Em referência à sustentabilidade dos negócios, tudo o que se refere ao meio 

ambiente como a preservação dos recursos naturais (produzir mais, com menos 

destruição e menos desperdícios) e a sustentabilidade das áreas urbanas, bem 

como a prioridade em atender às pessoas nas suas necessidades, tornaram-se 

preocupação e prioridade nos mais diferentes setores da economia (CENIGA; 

SUKALOVA, 2015). 

O consumo sustentável, por sua vez, tem seu fundamento no apelo para o 

engajamento dos consumidores, na busca por soluções para os problemas oriundos 

do ato de consumir, criando uma consciência que induza a busca pela ética e pela 

sustentabilidade, para a escolha dos produtos a serem consumidos. (SILVA; 

ARAÚJO; SANTOS, 2012). 
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O presente documento consiste em um plano de negócios para o 

planejamento de implantação da Telúrica Cosméticos, empresa inovadora na área 

de autocuidados e beleza, situada na cidade de Niterói, RJ. Imbuída no conceito de 

consumo consciente, a empresa direciona a fabricação e comercialização de seus 

produtos para um mercado que tem apresentado crescimento diante do interesse 

nas questões socioambientais e veganas. 

Conforme Hisrich, Peters e Shepherd (2014), a criação de novos produtos e 

negócios passa pelo ato de empreender, já que devem ser tomadas ações 

empreendedoras diante das incertezas daquilo que o empreendedor considera como 

sendo viável. Seguindo a mesma linha, Dornelas (2003) sugere ser o 

empreendedorismo a busca por soluções inovadoras para enfrentar os desafios que 

se apresentam para a empresa, podendo se referir ao desenvolvimento ou à 

melhoria de produtos e serviços, bem como a implantação de novas tecnologias, nas 

áreas administrativas ou operacionais. 

Neste sentido, o plano de negócios é realizado tendo em vista uma série de 

questões que devem ser apuradas, para que a empreendedora decida ou não 

investir no negócio, permitindo a ela avaliar os riscos e as oportunidades que terá ao 

optar por determinada atividade comercial. Os aspectos abordados em um plano de 

negócios dizem respeito às características do empreendimento, a análise ambiental 

deste, bem como o plano operacional, estratégico, de marketing e financeiro, 

conferindo, assim, ao investidor, a oportunidade de compreender todo o negócio, de 

forma que possa analisar a sua viabilidade (DORNELAS, 2005). 

A realização deste trabalho tem como objetivo geral descrever e analisar o 

processo de planejamento e implantação de uma empresa voltada à fabricação e 

comercialização de produtos sustentáveis, na área de cuidados e beleza pessoais, 

tomando como base o caso da Telúrica Cosméticos. Os objetivos específicos 

delimitados para o plano são: a) caracterizar a empresa e sua atuação no mercado, 

relacionando a segmentação a ser atendida e suas características, do mesmo modo 

explicando como os produtos se encaixam na ideia de produtos sustentáveis, 

analisando a sustentabilidade dos biocosméticos; e b) realizar o plano estratégico, 

de marketing e financeiro, componentes do plano de negócio, a fim de analisar as 

oportunidades e detalhar as ações de efetivação da referida empresa.  

De forma a minimizar as ameaças para a empreendedora, diante da 

estratégia de investimento do empreendimento citado, os estudos comparativos da 
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viabilidade econômica do projeto se fazem necessários para a correta tomada de 

decisão, uma vez que são muitos os fatores influenciadores na escolha das variáveis 

que compõem a implantação da empresa e o estudo permitirá que o projeto siga 

adiante ou retroceda para os ajustes e mudanças necessários.  

Além desta introdução, este documento traz para o Trabalho de Conclusão 

de Curso 2 a fundamentação teórica do trabalho, com a pesquisa bibliográfica 

referente aos temas de empreendedorismo e plano de negócios, e a abordagem 

teórica que respalda os temas de sustentabilidade, cosmética verde e produtos 

florestais não-madeireiros. Mais adiante, haverá uma discussão sobre a metodologia 

escolhida para a realização desta pesquisa, debatendo a caracterização da 

empresa, seguidos da análise de mercado, dos planos estratégicos, de marketing e 

vendas, o plano financeiro, finalizando o trabalho com a discussão, análise de 

resultados e conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção será apresentado, de forma resumida, uma revisão dos 

trabalhos selecionados sobre os seguintes temas: Mercado de cosméticos 

sustentáveis, valoração florestal, consumo consciente, empreendedorismo, plano e 

modelos de negócios, negócios de impacto, sustentabilidade empresarial e 

biocosméticos. Os temas escolhidos  permitirão fundamentar e dar consistência ao 

estudo realizado, tendo a função de embasar e nortear a pesquisa. Segundo 

Lakatos e Marconi (2003), o referencial teórico permite verificar a situação atual do 

problema a ser estudado, através dos aspectos teóricos e de outros estudos e 

pesquisas já realizados. 

 

2.1 O MERCADO DE COSMÉTICOS SUSTENTÁVEIS E O 

EMPREENDEDORISMO 

 

Atualmente, muito se discute sobre a importância da preservação ambiental, 

para a manutenção dos ecossistemas e suporte à vida no planeta. De um lado, 

conservacionistas tentando preservar a natureza e seus recursos, e, de outro, 

desenvolvimentistas objetivando crescimento econômico a todo custo. 

É possível que esta dialética só possa ser resolvida por meio da 

compreensão das necessidades das partes, para que possa haver um diálogo 

integrador. Entretanto, é de primordial importância a compreensão da esfera social 

na qual estamos incluídos. Vivemos em uma sociedade capitalista 

desenvolvimentista e, desta forma, para melhor atuar em prol da preservação do 

meio ambiente, é preciso cultivar o interesse na pauta ambiental, dentro do campo 

de ação do capital. 

A valoração florestal se apresenta como uma estratégia de conservação do 

meio ambiente, não somente por meio do pagamento por serviços ambientais, mas 

também através da exploração econômica sustentável das florestas. O crescimento 

acelerado dos movimentos ecológicos vem aumentando a demanda por produtos 

sustentáveis e o mercado de cosméticos naturais, também conhecidos como fito ou 

biocosméticos, utiliza princípios ativos provenientes de extratos vegetais como 

matéria-prima principal (VALFRÉ, 1990).   
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De acordo com Liobiniené e Bernatoniene (2017, p. 110), “a promoção do 

consumo verde é uma das formas de minimizar o impacto ambiental dos produtos e 

atingir a sustentabilidade.”. Os autores acreditam ainda que a consciência ambiental 

tem grande impacto na preferência por cosméticos verdes. Concomitantemente, de 

acordo com pesquisa conduzida pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

e Estatística), em parceria com a SVB (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 

2018), estima-se que o número de vegetarianos nas regiões metropolitanas do país 

cresceu, em 2018, 75% em relação à última pesquisa, no ano de 2012, 

demonstrando a mudança nos padrões de consumo. 

O nicho do mercado verde é visto como uma grande oportunidade pelas 

empresas, que investem altas quantias em associar a imagem da empresa à 

sustentabilidade, seja por meio de greenwashing (aparentar ser mais ecológico) ou 

por meio de reais mudanças e criação de produtos que atendam às demandas 

éticas deste mercado. 

A tomada de consciência do consumidor final, em relação à cadeia de 

produção, pressiona as empresas a adaptarem seus modelos de negócio para 

modelos mais “limpos”. Segundo Gabler et al. (2017), muitas corporações já têm 

consciência de que para tornar toda a cadeia de fornecimento sustentável precisam 

assegurar e cooperar com os fornecedores que são voltados para a 

sustentabilidade. Dentro deste contexto, novas oportunidades de negócios 

sustentáveis surgem e colocam o empreendedorismo socioambiental no centro do 

debate. 

O empreendedorismo é um processo socioeconômico que gera valor para a 

sociedade em diversos contextos. Baggio e Baggio (2014) definem o 

empreendedorismo como um conjunto de práticas, que podem garantir a geração de 

riqueza e um melhor desempenho àquelas sociedades que cultivam estas práticas, 

podendo também ser compreendido como “a arte de fazer acontecer com 

criatividade e motivação”, assumindo um comportamento proativo diante dos 

problemas que precisam ser solucionados. 

Segundo Ferreira e Pinheiro (2017), o empreendedorismo é um meio de 

ascender socialmente, especialmente para a classe média, considerada o berço do 

empreendedorismo. Entretanto, empreender não se resume a isto. Uma das formas 

do empreendedor criar valor é o empreendedorismo social, um movimento por meio 

do qual empreendedores contribuem para a criação de um mundo melhor, através 
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do envolvimento em causas humanitárias, suprindo lacunas deixadas pelo poder 

público e privado. 

Ademais, Bennet (1992) observou o surgimento de um novo estilo de 

empreendedor: o eco empreendedor, cuja atuação principal é focada em negócios 

de cunho ecológico, como processos de reciclagem, reaproveitamentos e outras 

atividades voltadas para sustentabilidade ambiental. 

 

2.2 PLANO DE NEGÓCIOS COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO 

 

Dentre as formas de atuação do empreendedor na sociedade, uma das 

principais é a criação de empresas. Um dos processos básicos para a criação de 

novos negócios é a formação de uma ideia e a validação desta por meio do 

desenvolvimento de um plano de negócios, que pode ser definido como “um 

documento escrito descrevendo o estado atual e antecipando o futuro de uma 

organização.” (HONIG E KARLSSON, 2004 apud WATSON; MCGOWAN, 2018). 

O modelo de plano de negócios escolhido para a realização deste trabalho é 

o Plano de Negócios Circular, pois ele está voltado para a compreensão global e 

sistêmica de uma ideia inovadora de negócios e foi considerado por Ferreira e 

Pinheiro (2017) como uma metodologia ativa para o aprendizado do 

empreendedorismo, ajudando na compreensão da função de cada parte e sua inter-

relação, facilitando o processo de planejamento empresarial. 

 Os itens que compõem o plano de negócios circular, descrito por Ferreira e 

Pinheiro (2017) são apresentados a seguir: 

 

ITENS DESCRIÇÃO 

Oportunidade A ideia do negócio 

Empresa A missão e os valores, pontos fracos e 
fortes 

Produtos e Serviços Características dos produtos e serviços 
oferecidos 

Consumidor Quem são e quais as necessidades e 
expectativas destes consumidores? 

Ambiente As oportunidades de mercado que 
favorecem a ideia e as ameaças que a 
prejudicam, concorrentes e parceiros 

Produção e operação O plano operacional com as etapas do 
desenvolvimento 

Marketing e Vendas Comunicação, divulgação e venda dos 
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produtos e serviços 

Equipe Cargos e funções necessárias para 
realizar a ideia 

Finanças (Valor do investimento inicial, 
planejamento financeiro e tempo de 
retorno 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A respeito das perspectivas de utilidade de planos de negócios formais em 

empreendimentos nascentes, Watson e McGowan (2018) realizaram uma pesquisa 

através do acompanhamento da trajetória de empreendedores participantes de uma 

competição de startups e perceberam que, no início, o plano de negócios era visto 

como um documento necessário para legitimar o empreendimento. Entretanto, após 

6 meses da criação do plano, a maioria dos empreendedores via o documento como 

subutilizado, internamente irrelevante e como sendo uma demanda “cerimonial”, 

necessária apenas de forma normativa para as partes externas. Estes 

empreendedores sentiam o plano como um empecilho normativo à tomada de 

atitudes espontâneas e acabaram por deixá-lo de lado e partir para a abordagem 

baseada na ação. 

Entretanto, para Hopp e Greene (2018), o sucesso da aplicação do plano de 

negócios está intimamente atrelado a quanto tempo o fundador gastou no plano; ao 

timing ideal da realização do plano e ao quanto o plano está internamente 

sincronizado com outras atividades de gestão administrativa do negócio. Conforme 

foi observado em seu estudo, sobre as três dimensões da relação temporal, entre a 

escrita formal do plano de negócios e o alcance da viabilidade financeira do novo 

negócio, através da teorização e investigação dos efeitos da sequenciação do plano, 

os autores concluíram que planos escritos no tempo certo em termos relativos e 

absolutos tendem a ser mais viáveis. 

Não podem ser escritos tão cedo, pois o empreendedor ainda não terá 

aprofundado sua visão na dimensão da oportunidade e seria melhor ensaiar um 

pouco mais para conhecer o mercado. Também não podem ser escritos tão tarde, 

como após o negócio já estar em andamento, pois, aí sim, se tornam apenas 

aparatos cerimoniais sem aplicabilidade material. 

O ideal seria que a escrita do plano levasse entre um e cinco meses, pois 

após este prazo os dados de mercado pesquisados já não teriam mais a mesma 

validade. Idealmente, o plano deveria ser realizado concomitantemente às outras 
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atividades de planejamento e gestão, como o contato com os consumidores, o 

desenvolvimento do produto, a busca por patentes e aos inícios das atividades de 

promoção e marketing. 

Todavia, de antemão à escrita do plano de negócios, é aconselhável a 

obtenção de um modelo de negócio validado. Uma das abordagens para esta 

validação é chamada Startup Enxuta, descrita por Eric Ries (2011). Ries define 

startups como “instituições humanas projetadas para criar novos produtos e serviços 

sobre condições de extrema incerteza.”. 

O resultado final deste processo é um produto validado por um modelo de 

negócios visual (Lean Canvas), um produto mínimo viável, com ponto de vista 

acerca dos parceiros e concorrentes, e uma ideia de quem serão os clientes. Este 

processo de validação justifica o investimento na estruturação de um plano de 

negócio, pois, de acordo com Maurya (2018), o que separa as startups que 

alcançam o sucesso das startups que fracassam não é a qualidade do plano inicial e 

sim o fato delas encontrarem um plano que funcione enquanto ainda possuem 

recursos. 

A metodologia da Startup Enxuta descreve um processo sistemático e 

mensurável, de como passar do plano inicial para um validado e conectado com as 

necessidades do mercado, de forma a otimizar recursos, criando um ciclo de 

feedback contínuo com o cliente, ao longo do desenvolvimento do produto, 

minimizando os desperdícios e maximizando o aprendizado por unidade de tempo. 

Dentro do contexto de impacto socioambiental, duas ferramentas que podem 

ser consideradas muito eficientes têm sido utilizadas para modelar negócios: o 

Business Model Canvas, citado acima, e a Teoria de Mudança, que é uma 

metodologia focada em como e porquê determinada mudança deve acontecer em 

um determinado contexto, sendo indicada para avaliação e monitoramento de 

iniciativas sociais. Porém, em ambos os casos prevalece um olhar isolado que, ora 

atenta para o desenho do negócio, ora para a cadeia de resultados (MODELO C, 

2018) 

Buscando aliar as duas esferas dos negócios socioambientais (a esfera do 

lucro com a esfera do impacto positivo), o Modelo C, uma metodologia que integra 

as duas abordagens, partindo de onde os empreendedores se encontram (o 

Business model Canvas) em direção à estruturação de um modelo de impacto. 
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Considera-se que um bom negócio de impacto é a convergência entre uma real 

necessidade de mercado e um problema social ou ambiental relevante.   

Sendo assim, de acordo com o Modelo C (2018), os negócios de impacto se 

diferem de empresas puramente comerciais e são guiados pelos seguintes 

princípios 

1. Têm como propósito gerar impacto socioambiental positivo (explícito na sua 

missão) 

2. Conhecem, mensuram e avaliam o seu impacto periodicamente 

3. Geram receitas próprias a partir da comercialização de produtos e serviços 

4. Possuem uma governança que leva em consideração os interesses de 

investidores, clientes e a comunidade (não fazem o que fazem a qualquer custo) 

 

2.3 GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL E AS EMPRESAS DE BIOCOSMÉTICOS 

 

Durante a ideação e o desenvolvimento do negócio, há um viés essencial a 

ser considerado: o ambiental. Vivemos em um mundo capitalista, em que a maior 

parte das empresas é centrada no lucro, porém, há uma emergente necessidade de 

desenvolvimento de planos de negócios ecologicamente sustentáveis, afinal, são as 

empresas as que estão na melhor posição para salvar o planeta de uma catástrofe 

climática. 

A sustentabilidade tomou lugar de destaque nas negociações concernentes 

ao desenvolvimento sustentável. Sua importância se dá pela necessidade de 

envolver a todos no processo de desenvolvimento, fazendo com que se beneficiem 

das vantagens do desenvolvimento, como o uso das tecnologias avançadas e a 

solução possível para outros problemas, que atrasam o crescimento de algumas 

regiões, evitando os prejuízos com as externalidades e os consequentes conflitos 

que possam atingir a todos. 

Desde que surgiu pela primeira vez, em 1987, na Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, o termo desenvolvimento sustentável tem sido 

constantemente utilizado para os mais diversos fins, inclusive de cunho político e em 

textos governamentais. Seu uso, a princípio, na Comissão de Brundtland 

(BARBOSA, 2008), foi para alertar sobre as mudanças climáticas que aconteciam 

diante da crise social e ambiental, vista em todo o planeta a partir do século XX. Tal 

cenário em que as populações marginalizadas das comunidades globalizadas 
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estavam à mercê de políticas e incentivos, sugeridos com a integração das 

economias mundiais, necessitando assim conciliar “a garantia de bem-estar aos 

indivíduos, quanto à conservação e utilização racional dos recursos naturais.” 

(HOLZMANN, 2014). 

Na atualidade, o uso do termo desenvolvimento sustentável, ou apenas 

sustentabilidade, continua ligado às questões sociais e ambientais, além das 

questões territoriais e culturais, carregando consigo a dinâmica capitalista, 

decorrente dos processos da globalização - representados pela maximização de 

lucro (MOZZATO; CARRION; MORETTO, 2014), que nem sempre atende critérios 

da produção limpa e da valorização do trabalho humano, quando não, atende aos 

interesses daquela em detrimento das ações que incidem sobre os processos de 

trabalho utilizados para tal produção. 

Desta maneira, a sustentabilidade aplicada aos negócios, ou 

sustentabilidade socioambiental, traz um conceito de desenvolvimento sustentável 

formado por ideias, estratégias e atitudes, dentro da visão do meio ambiente, 

corretas, na visão econômica, viáveis, e socialmente justas, respeitando as 

diversidades culturais do planeta. A globalização não pode ser parada, isto é uma 

realidade, mas pode ter seu processo melhorado por meio de estratégias de 

sustentabilidade e de governança aplicadas aos negócios, para que os recursos, as 

pessoas e a interação entre esses sofram os menores danos possíveis. 

De acordo com Gabler et al. (2017), uma das razões para as dificuldades em 

aplicar a sustentabilidade empresarial é a tentativa de satisfazer os diversos 

interesses dos stakeholders. Quanto menos o pensamento entre esse grupo de 

atores estiver alinhado, pior para a aplicação de um modelo sustentável. Porém, 

considerando a Natureza como primária, pois tudo o que nossa sociedade faz e 

produz, incluindo os negócios, é feito no ambiente natural, podemos entender o 

meio-ambiente como o stakeholder fundamental (LEOPOLD, 1949 apud GABLER et 

al., 2017). 

Aplicado aos negócios sustentáveis, o tripé da sustentabilidade (triple bottom 

line) envolve três conceitos básicos, que são o econômico, o ambiental e o social, 

que trabalhados de forma integrada, promovem melhores condições de vida e 

sobrevivência (SANTOS; SILVA, 2017). A evidência da necessidade de discutir um 

pensamento estratégico, sistêmico e holístico sobre os impactos negativos dos 

processos de desenvolvimento econômico praticados na atualidade (BOLTANSKI; 
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CHIAPPELLO, 2009), passa também pelo nível de comprometimento que o 

empresariado possa assumir, enquanto participante da mesma consciência de 

atitudes sustentáveis no meio produtivo. 

Desta maneira, a sustentabilidade aplicada aos negócios busca atender as 

necessidades de hoje, mas de forma a preservar as do futuro, ou seja, seguindo os 

conceitos do triple bottom line que ligam os três pilares demonstrados na Figura 1. 

As práticas sustentáveis sugerem que as decisões estratégicas levem em conta os 

valores de interesse do coletivo e não somente valores individualizados. 

 

Figura 1 - As três esferas da Sustentabilidade 

 

Fonte: Silva (2017, p. 10). 

 

Conforme Figura 1, as dimensões da sustentabilidade, representadas nos 

três pilares, são usadas como ferramentas empresariais na busca pela 

sustentabilidade na gestão dos negócios. Assim, as empresas desenvolvem suas 

atividades com respeito e responsabilidade sobre as questões sociais e ambientais, 

de forma que sejam desenvolvidas ações positivas sobre estas interfaces, além do 

envolvimento com a comunidade e com os colaboradores. 

São práticas de gestão que levam à economia dos recursos (ambientais, 

naturais, financeiros), buscando realizar sua produção com o menor desperdício 

destes recursos e com menos poluição possível. Quanto às questões sociais, as 

empresas sustentáveis buscam atentar para sua responsabilidade junto à 

comunidade e sociedade de maneira geral, pois como organismos vivos, tendem a 

influenciar e sofrer influências. Como ferramenta para medir o desempenho das 
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organizações, o tripé da sustentabilidade é empregado no estabelecimento de 

valores e processos nas empresas, com o intuito de reduzir os impactos causados 

nas esferas social, ambiental e econômica (SANTOS; SILVA, 2017). 

As empresas sustentáveis utilizam mecanismos de respostas para o 

ambiente social nos seus objetivos estratégicos, segundo Santos e Silva (2017), 

visando atender os preceitos dos stakeholders envolvidos na organização, incluindo 

a comunidade em que está inserida. Mais do que gerar lucros para os acionistas, a 

empresa sustentável protege o meio ambiente e valoriza a qualidade de vida das 

pessoas com as quais interage, estando aí calcada nos pressupostos da 

sustentabilidade econômica, geração de lucros, na sustentabilidade ambiental, que é 

a proteção do meio ambiente durante as atividades que realiza, e na 

sustentabilidade social, quando melhora a vida dos cidadãos (SANT´ANNA, 2013). 

Organizações com visão sustentável tendem a ser mais bem vistas no 

mercado, com valorização dos negócios e diminuição dos riscos e custos aos quais 

estão submetidas. Como a sociedade de forma geral tem cobrado uma posição mais 

responsável das empresas com relação às suas atividades, as empresas que 

buscam adaptação são apresentadas como mais competitivas no mercado, 

valorizando seus ativos e prosperando no mundo dos negócios. 

Desta forma, o empreendimento pode se alinhar com seus atores e aplicar 

as estratégias necessárias para melhor alocação dos seus recursos em prol da 

sustentabilidade ambiental. Um plano de negócios sustentável, segundo Gabler et 

al. (2017), deve unificar a visão organizacional, criar lideranças modelo, adereçar os 

diversos stakeholders, focar na inovação, comunicar claramente a mensagem e 

executar estratégias, para que a missão financeira da empresa seja tão entrelaçada 

com a missão da sustentabilidade, que as duas se tornem inseparáveis. 

O mercado verde tem obtido cada vez mais atenção devido à deterioração 

ambiental, relacionada ao aumento do nível de consumo. O mercado de consumo 

verde facilita mediações que satisfazem o desejo dos consumidores de minimizar 

estes impactos ao meio ambiente. As empresas comprometidas com esta causa 

buscam tomar ações para reduzir o lixo gerado pelas embalagens, aumentar a 

eficiência no uso dos recursos e reduzir as emissões de químicos e tóxicos nocivos 

durante o processo produtivo (LIOBINIENÉ; BERNATONIENE, 2017). 
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Alavancado pelos novos paradigmas de desenvolvimento ecologicamente e 

socialmente sustentável, o mercado dos cosméticos naturais se encontra em franca 

expansão. 

No que tange o imaginário do consumidor e os valores intangíveis 

associados aos biocosméticos, o marketing se apresenta como uma ferramenta 

valiosa para a construção deste nicho de mercado. Ao passar para o consumidor 

imagens de sustentabilidade, populações tradicionais, comércio justo e conservação 

da biodiversidade, o “selo Amazônia” ganha destaque no mercado e dialoga com os 

valores éticos, seduzindo o consumidor a se sentir mais próximo da natureza através 

do consumo destes produtos. De acordo com Almeida (2013), essa agregação de 

valor aos produtos ditos “verdes” se traduz em elevados ganhos e benefícios para as 

empresas. Este valor pode ser repassado para a sociedade em forma de 

preservação ambiental, visto que o Brasil, com suas florestas, tem um imenso 

potencial para o extrativismo sustentável de matéria-prima para cosméticos, os 

Produtos Florestais Não-Madeireiros. 

De acordo com Machado (2008), o extrativismo sustentável, também 

chamado neoextrativismo, se sistematizado de forma racional, pode contribuir para a 

manutenção da biodiversidade, estrutura e dinâmica florestais de forma rentável. Os 

PFNMs possuem potencial econômico para frear a devastação das florestas, 

ganhando destaque por se apresentarem como alternativa de renda. Sendo assim, o 

interesse por estes produtos tem se mostrado crescente, assim como é o interesse 

em conhecer melhor a economia de florestas naturais e seus recursos biológicos 

(FIEDLER; SOARES; SILVA, 2008). É esperado que o mercado mundial PFNMs 

para cosméticos atinja um valor de US$ 675 bilhões até 2020, pois vem 

apresentando um rápido crescimento nos últimos 4 anos (NTFP-EP, 2018). 

Alguns fatores estão associados à valorização dos produtos ecológicos, que 

são: preocupação ambiental, saúde e mudança de hábitos (LIRA, 2018), sendo as 

preocupações com a causa ambiental e com a saúde os maiores influenciadores do 

comportamento ecologicamente consciente do consumidor. No estudo de Lira, 

realizado com 313 consumidores deste tipo de produto, percebeu-se que este tipo 

de comportamento se amplifica em medida que os consumidores se tornam mais 

ecologicamente conscientes, e é mais comum em indivíduos do gênero feminino, 

com maior escolaridade e renda, se concentrando na faixa etária dos 26 aos 45 

anos. 
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Nesta pesquisa também se concluiu que, ao adotarem práticas de consumo 

conscientes, os consumidores eram levados a estilos de vida mais saudáveis. A 

indústria moderna de cosméticos usa uma grande quantidade de químicos nocivos 

como parabenos, petroquímicos, lauril sulfato de sódio, corantes e aromatizantes 

sintéticos, conservantes, etc. Não há dúvidas que a exposição prolongada a estes 

químicos causa danos à saúde, como câncer, dermatites e alergias (LIOBINIENÉ; 

BERNATONIENE, 2017). Desta forma, consumidores com consciência e atenção à 

saúde tenderão a evitar estes produtos e optarem pelos cosméticos verdes. 

Na Europa, o mercado de cosméticos orgânicos vem crescendo cerca de 

20% ao ano, já representando 30% do total das vendas de cosméticos em 2015 

(ORGANIC MONITOR apud LIOBINIENÉ; BERNATONIENE, 2017). A principal 

requisição para os cosméticos verdes é que seus ingredientes sejam naturais e 

ecologicamente sustentáveis, de forma que garantam a preservação ambiental em 

toda sua cadeia de produção. Porém, diferente dos alimentos, no caso dos 

cosméticos os consumidores estão em busca de manejar sua aparência através do 

uso destes produtos. 

Pessoas que desejam manter uma aparência jovem e saudável tendem a 

buscar produtos com menos químicos. Entre os fatores que mais influenciam a 

decisão do consumidor, ainda de acordo com os autores, estão os atores internos, 

como consciência ambiental e saúde, fatores sociais como influência familiar e de 

amigos e fatores externos, como informação sobre a marca, conveniência e 

confiança. Entretanto, o preço ainda é o principal obstáculo à aquisição e os autores 

sugerem que as marcas tentem mudar a percepção dos consumidores em relação 

ao preço, seja apresentando maior custo-benefício, ou através de estratégias de 

marketing, de forma a levar os consumidores a acreditarem que podem pagar por 

produtos naturais. 

Tendo em vista os aspectos observados, intervenções como a construção de 

negócios sustentáveis e transparentes se darão cada vez presentes na nossa 

sociedade, que vem buscando o consumo consciente para compensar os danos 

ambientais causados pela cultura ocidental vigente. Observa-se uma gradual 

transição para novos paradigmas de sustentabilidade, que podem ser definidos 

como “caminhos alternativos diferentes daqueles que estão em vigência na nossa 

sociedade moderna.” (BRAUN, 2008, p. 14). 
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Eventos catastróficos, como as recentes queimadas na Amazônia e no 

Cerrado, traduzem-se em gatilhos para o consumo de biocosméticos, que possuem 

matérias-primas provenientes desta região. Desta forma, o eco empreendedorismo, 

no ramo de valoração florestal, pode causar considerável impacto socioambiental 

positivo e suprir a necessidade de um emergente nicho de consumidores ecológicos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A estruturação e o desenvolvimento, de uma proposta de pesquisa, 

necessitam de um planejamento minucioso e de conceitos sólidos, embasados em 

conhecimentos já existentes, para o alcance de resultados satisfatórios. Entende-se 

por pesquisa aquela requisitada quando não há dados suficientes para a solução de 

algum problema ou quando as informações se encontram desordenadas e, por isso, 

não permitem se chegar a uma solução adequada.  

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 155), a pesquisa científica é um 

“procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

descobrir verdades parciais.”.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Quanto aos meios, esta pesquisa se classifica como exploratória. Este tipo 

de pesquisa procura conhecer certas características que um determinado fenômeno 

apresenta, explicando assim, suas causas e consequências (RICHARDSON et al., 

1989). Santos (1991) corrobora dizendo que a pesquisa exploratória permite o 

contato inicial do pesquisador com o tema a ser analisado, com os sujeitos que 

fazem parte da pesquisa, bem como com as fontes secundárias utilizadas no 

referencial teórico.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada. Segundo Vergara (2004, p. 47), a 

pesquisa aplicada é “fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais imediatos ou não.”. Tem, portanto, a tendência de ser 

prática. O procedimento técnico utilizado neste trabalho foi o estudo de caso. Entre 

os propósitos do estudo de caso, Gil (2002) cita a possibilidade de explorar 

situações da vida real, nos quais os limites carecem de definição, preservar o caráter 

unitário do objeto que se está estudando, formular hipóteses e desenvolver teorias, 
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além de explicar variáveis causais, as quais não são passíveis de serem levantadas 

através de experimentos ou levantamentos.  

Severino (2017) corrobora dizendo que, no estudo de caso, a coleta de 

dados e a análise destes acontecem da mesma forma que nas pesquisas de campo, 

ou seja, no seu ambiente próprio. O objeto de estudo é descrever e analisar o 

processo de planejamento e efetivação de uma empresa voltada à fabricação e 

comercialização de produtos sustentáveis, na área de cuidados e beleza pessoais, 

tomando, como base, o caso da Telúrica Cosméticos. 

A pesquisa também comporta um levantamento bibliográfico, composto por 

livros e artigos científicos, publicados na área do Empreendedorismo, sendo que na 

descrição da pesquisa bibliográfica, Lima e Mioto (2007, p. 02), proferem que ela 

“implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento 

ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”. A pesquisa 

bibliográfica comporá o arcabouço teórico, para sustentar o presente plano de 

negócios. 

 

3.3 ABORDAGEM DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Considerando sua forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa. Conforme Severino (2017), a técnica qualitativa é uma categoria de 

investigação em que o objeto de estudo, feito de forma aprofundada pelo 

pesquisador, pode ser um sujeito, um grupo de sujeitos, um fenômeno ou uma 

empresa, como no caso deste estudo.  

Para Lakatos e Marconi (2003), as pesquisas exploratórias comportam a 

técnica qualitativa que, nesta pesquisa, será utilizada para a coleta de dados 

referentes ao estudo de caso. Minayo (2001) corrobora dizendo que este tipo de 

técnica é capaz de responder às questões muito subjetivas, sem usar, contudo, 

dados quantificáveis.  

 

3.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Inicialmente, realizou-se a pesquisa bibliográfica, utilizando livros e artigos 

científicos com abordagem para o tema proposto: Empreendedorismo; Gestão de 

Pequenos Negócios e; Gestão de Negócios Sustentáveis. 
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Na sequência, foi realizado o Plano de Negócios Circular, utilizando a 

metodologia ativa na qual ele se baseia, para a confecção do referido plano. O Plano 

de Negócios Circular visa o aprendizado e a compreensão global de um Plano de 

Negócios, baseado em uma ideia inovadora (FERREIRA; PINHEIRO, 2018). 

Conforme demonstra a Figura 2, os autores sugerem que os itens e questões que o 

Plano de Negócios Circular aborda são: 

● Oportunidade: Qual a ideia de negócio? Qual a inovação dessa ideia? 

Qual o nome da ideia de negócio? Como essa ideia será sustentável econômica, 

social e ambientalmente?  

 

Figura 2 - Plano de Negócios Circular 

 

Fonte: Ferreira e Pinheiro (2018, p. 862). 

 

● Empresa: Qual a missão, a visão e os valores da ideia de negócio? 

Qual é o tipo de empreendimento da ideia de negócio? Quais os pontos fortes e 

fracos da ideia de negócio? 

● Produtos e Serviços: Quais as características de todos os produtos e 

serviços oferecidos? 

● Consumidor: Quais as expectativas dos consumidores o negócio 

pretende atender? Quem comprará os produtos e serviços? 
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● Ambiente: Quais as oportunidades do mercado que favorecem a ideia? 

Quais as ameaças do mercado que prejudicam a ideia? Quem será e quais serão as 

características dos concorrentes, diretos e indiretos? 

● Equipe: Quais os cargos necessários para realizar a ideia? Quais as 

funções de cada gestor da ideia de negócio?  

● Finanças: Quanto será o investimento inicial? Quem serão os 

investidores? Quais serão os gastos operacionais? 

 

Este presente documento foi construído tendo como base um modelo de 

plano de negócios, desta forma, a seguir serão apresentados os resultados do 

trabalho, que é composto pelos seguintes capítulos: A quarta seção que compõe o 

sumário executivo, em seguida, a quinta seção que apresenta a caracterização da 

empresa e o perfil empreendedor. Na sexta seção, é realizada uma análise de 

mercado, na sétima, o Plano Estratégico para atender a efetivação da empresa. Na 

oitava seção é abordado o Plano de Marketing e vendas e na nona, o Plano 

Financeiro. Na décima seção apresentaremos a discussão, que nos leva a décima 

primeira seção em que será elaborada a conclusão do plano. Por fim, são 

apresentadas as referências utilizadas na construção deste Plano de Negócios. 
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4 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Mais da metade das mulheres brasileiras possui os cabelos cacheados ou 

com algum grau de curvatura, porém, a maioria delas não sabe cuidar dos seus 

cabelos e passou boa parte da vida fazendo o uso de químicas e alisantes, para se 

adequarem ao padrão de beleza socialmente imposto. Ademais, os cosméticos 

capilares convencionais trazem uma série de problemas agregados, podendo ser 

demonstrado pela insatisfação de mais da metade das consumidoras entrevistadas. 

Esta insatisfação se dá principalmente por conta dos componentes tóxicos 

utilizados, pelo alto impacto ambiental na cadeia de produção e pela pouca 

eficiência nos tipos de cabelos naturais, o que induz à baixa autoestima e 

depreciação das mulheres que possuem características afro-brasileiras. 

Com o avanço das mudanças climáticas e da degradação ambiental, há uma 

crescente procura por produtos ecológicos e sustentáveis, inclusive na área da 

beleza. Nosso objetivo é contribuir para a construção de um novo padrão de beleza 

que permita uma transformação socioambiental. A Telúrica busca oferecer 

biocosméticos sólidos eficientes e especialmente desenvolvidos para obter maior 

desempenho em cabelos naturais. Nós visamos atender a demanda da consumidora 

verde, que busca uma alternativa mais sustentável, para sua rotina de beleza. Nossa 

solução confere mais empoderamento, beleza e auto-aceitação à mulher brasileira, 

estimulando o consumo consciente, através de produtos livres de químicos nocivos 

para o corpo e para a natureza; fórmulas eficientes, altamente biocompatíveis e 

concentradas, que tratam o cabelo em longo prazo e; minimalistas, ajudando à 

simplificar a rotina de beleza e estimulando a regeneração ambiental. 

Assim, este plano de negócio corresponde à implantação da empresa 

Telúrica Cosméticos, inserida no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos. Buscaremos construir um modelo de impacto socioambiental positivo e 

focado nas necessidades específicas de seus clientes, e permitir, ao mesmo tempo, 

conceituar a empresa no mercado verde, bem como descrever a sua área de 

atuação e avaliar sua viabilidade. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Nesta seção é apresentada a descrição da Telúrica Cosméticos, 

caracterizando a sua atuação no mercado, bem como apresentando o perfil 

empreendedor da sócia proprietária. 

 

5.1 A EMPRESA E FOCO DE ATUAÇÃO 

 

A Telúrica Cosméticos é uma empresa inovadora, que nasceu do sonho de 

alinhar as buscas de autocuidado e beleza, ao consumo consciente, almejado por 

uma nova e emergente geração de mulheres engajadas na causa socioambiental e 

vegana. 

Este novo perfil de consumidoras tem um papel crucial na transição entre o 

atual modo de produção do capitalismo, baseado no consumismo predatório e 

obsolescência planejada, para um novo modelo mais sustentável, baseado em 

princípios éticos da economia circular, solidária e ecológica. 

Para atender a estas demandas de consumo sustentável, é necessário 

compreender as necessidades destas mulheres, que buscam fazer escolhas 

pautadas no minimalismo verde (movimento slow), como: 

● Geração de resíduos menor ou nula (lixo zero); 

● Mitigação das emissões de CO2 (carbono neutro); 

● Impacto socioambiental positivo ao longo da cadeia produtiva e de 

distribuição. 

Ademais, há que se considerar o apelo estético e funcional dos produtos, já 

que se trata da indústria cosmética, que lida diretamente com a vaidade, a 

percepção de beleza e expectativas de desempenho por parte das consumidoras. 

Após entrevistar potenciais consumidoras para este tipo de produto, o 

segmento de entrada escolhido foi o mercado capilar, considerados os cosméticos 

com maior valor por grande parte das entrevistadas. Comparou-se com dados 

oficiais, obtidos pela Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos quais o crescimento e abrangência do 

mercado de produtos capilares também obteve destaque. 
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Dentre deste setor, nota-se a franca expansão de um mercado voltado para 

“cabelo natural”, ou seja, a manutenção da curvatura original dos fios, sem a 

utilização de químicos alisantes. Dentro deste mercado, um nicho intitulado “No 

Poo/Low Poo” tem obtido grande crescimento, em que as usuárias buscam 

ativamente produtos que não utilizam sulfatos, petroquímicos e uma série de outros 

componentes que são simultaneamente danosos aos fios, à saúde e ao meio-

ambiente. Este nicho tem sido explorado no Brasil há cerca de 10 anos, tendo, como 

marco de crescimento, a chegada ao país da empresa americana Deva Curl, em 

2012, a primeira empresa do mundo a lançar e patentear produtos com este 

conceito para cabelos naturais e desenvolver uma técnica específica para a 

utilização destes produtos. 

Para satisfazer todas estas necessidades, foi desenvolvida uma fórmula de 

xampu e condicionador sólidos, multifuncionais, com apelo natural, vegano, sem lixo, 

liberados para as técnicas de No e Low Poo, formulados com componentes de alta 

eficiência e baixo impacto ambiental. Paralelamente, a empreendedora se 

especializou em serviços capilares e desenvolveu técnicas específicas para 

cuidados com os cabelos naturais, cacheados e crespos. 

Foram escolhidas matérias-primas chave, provenientes do extrativismo 

sustentável na Amazônia, que além de estimularem a manutenção da floresta viva, 

também geram renda para os povos tradicionais, que muitas vezes dependem da 

comercialização de produtos florestais não-madeireiros, para obter autonomia 

financeira e fortalecer a economia nacional. Algumas destas matérias-primas já são 

consagradas no mercado da beleza internacionalmente, graças à bioprospecção 

cosmética, realizada por multinacionais deste setor na região norte e nordeste do 

país. 

Como mais da metade das cabeças das mulheres brasileiras ostenta 

cabelos ondulados e cacheados, este é um mercado que ainda figura grande 

potencial, frente à emancipação feminina e à crescente conscientização ambiental, 

voltada para o consumo de produtos de beleza. Muitas das entrevistadas, por 

exemplo, alegaram não consumir mais cosméticos naturais por não terem acesso às 

marcas, que não são encontradas facilmente em mercados e farmácias. Outro grupo 

de entrevistadas, que já eram usuárias dos cosméticos sólidos, alegou ter 

dificuldade em utilizar os produtos, chegando a desistir da transição para este tipo 

de cosmético por falta de referências e conhecimento. 
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Neste cenário, o desenvolvimento de um modelo de negócio que 

inicialmente atenda esta demanda, mas tenha o potencial de ser expandido para 

abranger mais setores do mercado da beleza verde, mostra-se promissor. À medida 

que as gerações millennials obtenham maior acesso à renda, aumenta o potencial 

de expansão deste setor, inclusive podendo ganhar grande visibilidade internacional, 

sob a bandeira de proteção da Amazônia. Atualmente, o Brasil representa o 3º maior 

mercado de produtos de beleza, cosméticos e higiene pessoal do mundo (ABIHPEC, 

2019), fortalecido pela recente expansão de empresas, como o grupo Natura e 

Boticário. 

Entretanto, os cosméticos sólidos são inovadores e ainda não podem ser 

encontrados em mercados varejistas, nem para aquisição através da venda direta, 

sendo a internet o principal canal de distribuição deste tipo de produto. Ademais, 

ainda não há no mercado uma marca de cosméticos sólidos que tenha desenvolvido 

sua própria técnica de uso e ensine às clientes a usarem. 

 

5.1.1 MARCA E LOGOTIPO 

 

A Figura 3 apresenta o logotipo que representa a marca. 

 

Figura 3 - Logomarca Telúrica Cosméticos 

 

Fonte: Documental Telúrica Cosméticos (2021). 
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O logotipo é utilizado para a identificação da marca, demonstrando os 

conceitos que abrangem a criação e comercialização dos produtos pela empresa, 

bem como identifica as embalagens dos produtos, permitindo a identificação da 

marca na embalagem externa destes. 

 

5.2 PERFIL EMPREENDEDOR E TRAJETÓRIA 

 

Há 15 anos, a empreendedora da Telúrica Cosméticos se tornou 

vegetariana, por amor à natureza e empatia pelos animais. Neste processo, 

deparou-se com muita dificuldade de encontrar dados sobre empresas que 

realizavam testes em animais, pois o veganismo ainda não era a tendência que é 

hoje e poucos se preocupavam com este tipo de informação. Somado a isso, em 

2010, ela decidiu realizar sua transição capilar, processo em que mulheres de 

cabelo crespo e cacheado, que antes alisavam os fios, se submetem a um corte de 

cabelo radical (conhecido como Big Chop). Nesta técnica, é retirada toda a química 

dos fios, para que estes passem a crescer da forma natural. 

Nesta época, a empreendedora conheceu o trabalho da cabeleireira inglesa 

Lorraine Massey, precursora do método No e Low Poo, que alegava que o uso de 

certas substâncias químicas, em cosméticos convencionais, era nocivo aos fios 

crespos naturais. Como no Brasil este movimento ainda não era expoente, foi 

preciso descobrir por conta própria todos os termos e estudar a fundo cada um dos 

componentes considerados "proibidos" pela técnica, tornando-se, assim, quase uma 

expert em leitura de rótulos cosméticos. Em algum tempo depois, os produtos 

permitidos e os que precisavam ser banidos da rotina de cuidados eram facilmente 

identificados. 

Nesta época, a faculdade de Turismo estava sendo concluída e a 

empreendedora estava começando a trabalhar na área. Logo, percebeu as 

incongruências deste mercado, no qual o turismo de massa causa grande destruição 

e poluição ao meio ambiente, o que começou a deixá-la infeliz com a área escolhida 

para trabalhar e por fim, resolveu mudar de área. 

Em 2014, mudou-se para a Austrália e se especializou como Gestora de 

Ambientes Sustentáveis e Planejamento Ambiental, pela Bond University. Ao 

retornar ao Brasil, teve muita dificuldade em encontrar emprego na área, optando 
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então, por ingressar no curso de Ciência Ambiental da UFF, com o objetivo de 

facilitar o ingresso neste mercado. 

Inesperadamente grávida, no início do curso, aquilo que era apenas um 

modo mais natural de buscar cuidados se tornou uma obsessão, já que precisava 

encontrar produtos seguros e que não apresentassem riscos para ela e para a filha. 

Assim, em 2018, começou a produzir seus próprios cosméticos, finalizando seu 

primeiro curso, intitulado “Cosmetologia do Bem”, e mais alguns outros cursos na 

área de aromaterapia e cosméticos sólidos. De posse de CNPJ e MEI, começou a 

produzir artesanalmente cosméticos naturais para venda. 

Em 2019, a empreendedora da Telúrica ingressou no “Minor de 

Empreendedorismo e Inovação”, da UFF, possibilitando estudar profundamente o 

mercado de Slow Beauty, ou Beleza Verde, e perceber que havia grande demanda e 

pouca oferta, especialmente para produtos capilares. No início de 2020, ingressou 

em um curso da PUC, de “Empreendedorismo de Impacto”, financiado pela FAPERJ 

e que ainda está em andamento. Neste ano, também, realizou um curso online de 

“Gestão de Projetos Cosméticos” pela I-Cosmetologia, com o objetivo de 

desenvolver mais habilidades como gestora; um curso de “Fitoterapia Indígena”, 

buscando o aprofundamento no uso e conhecimento das plantas medicinais 

brasileiras; e o mais recente, o curso do “Método Bruno Dantte para cabelos reais”, 

buscando se especializar na área de cuidados com cabelos naturais pelo método No 

e Low Poo. 

Concomitantemente ao crescimento profissional da empreendedora, a 

Telúrica não parou de crescer como empresa. Após a sua formalização, em meados 

de 2018, a empresa passou por alguns altos e baixos, principalmente devido a 

pouca experiência da empreendedora. Entretanto, desde a conclusão do Minor, em 

Dezembro de 2019, a empresa vem apresentando resultados consistentes. 

Apesar do ano de 2019 ter fechado com apenas R$ 7.053,00 de receita e 

ticket médio de R$ 50,00, os resultados foram crescendo mês a mês, demandando 

um aumento da produção. Em maio de 2020, foi lançada a primeira versão do site 

com e-commerce e, com apenas um mês de vendas, a receita obtida foi de R$ 

3.025,00, com ticket médio de R$ 77,00, representando um crescimento 

considerável em relação aos meses anteriores. Na presente data (Abril/2021), o 

ticket médio já alcançou o valor de R$92,50, com o resultado mensal da empresa 

apresentando um aumento  de 300%, em relação ao mesmo período no ano 
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anterior. É prevista que a experiência do primeiro ano com o e-commerce totalize em 

cerca de R$40.000 de receita bruta e que a taxa média de crescimento gire em torno 

de 10% a 15% ao mês. 

A demanda para os serviços capilares também se mostrou crescente, sendo 

necessário montar um espaço para atendimento no domicílio da empreendedora, 

visando suprir a necessidade das clientes, tão carentes de cuidados específicos e 

com traumas profundos em relação ao próprio cabelo e à própria autoestima, que 

demandam um espaço especial, por não se sentirem representadas em ambientes 

tradicionais de salão de beleza. 

O objetivo deste plano de negócios é possibilitar o avanço da empresa, em 

termos de legalização e ganho de escala, de forma que este negócio, que já se 

apresenta lucrativo, possa se tornar uma empresa formal e a principal fonte de renda 

da empreendedora. 

 

5.3 DESCRIÇÃO LEGAL 

 

O ramo de cosméticos artesanais não possui regulamentação específica, de 

forma que todas as empresas cosméticas, sejam elas fabricantes ou distribuidoras 

de micro ou grande porte, entram no mesmo conjunto básico de regras e diretrizes, 

tendo como órgão regulamentador principal a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Além disso, cada município tem o poder de legislar sobre regras 

específicas, para liberar o alvará de funcionamento das empresas cosméticas, em 

seus territórios. 

A falta de possibilidade de enquadramento para pequenos produtores e 

artesãos torna a produção caseira e em pequena escala ilegal, fazendo com que a 

maioria das marcas de cosméticos naturais nesse estágio de desenvolvimento, 

como a Telúrica, se encontre irregular perante a lei e sujeita à multa e apreensão, 

em casos de vistoria. Esta pode ser considerada uma grande barreira de entrada, 

pois a regulamentação envolve elevados custos pré-operatórios e extensa 

burocracia associada. 

De acordo com a apostila do SEBRAE, Ideias de Negócio (SEBRAE, 2015), 

a empresa deverá se cadastrar e legalizar nos seguintes órgãos: 

● Junta Comercial; 

● Secretaria da Receita Federal (Registro no CNPJ); 
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● Secretaria Estadual de Fazenda; 

● Registro no Ministério da Saúde; 

● Prefeitura do Município para obter o Alvará de funcionamento de acordo com 

a Lei de Zoneamento Urbano do município; 

● Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada a 

recolher a Contribuição Sindical Patronal); 

● Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no Sistema Conectividade 

Social  (INSS/FGTS); 

● Corpo de Bombeiros. 

Ainda de acordo com o SEBRAE (2015), quanto às exigências específicas 

relativas aos produtos, existe um regulamento técnico da ANVISA que precisa ser 

cumprido. O “Manual de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene 

Pessoal, Cosméticos e Perfumes” determina que os estabelecimentos que fabricam 

estes produtos cumpram as diretrizes estabelecidas no documento. Ademais, há a 

obrigatoriedade de registro dos produtos na Vigilância Sanitária, da manutenção de 

cópias da licença de funcionamento estadual em local visível; e das informações 

técnicas da composição dos produtos nos arquivos da empresa. 

No caso da fábrica possuir alguma certificação específica, também há que 

se observar as especificidades de regulamentação, quanto aos ingredientes, 

embalagem e metodologia de produção, estipuladas pela agência certificadora. 

Para a legalização da fábrica de cosméticos, ainda há que se cumprir a 

exigência relativa à responsabilidade técnica. Dentre o corpo de colaboradores da 

empresa, é necessária a presença de um químico, farmacêutico ou engenheiro 

químico, registrado no devido conselho de classe, que se responsabilize pela 

produção da fábrica. 

 

5.3.1    ETAPAS, LEIS E REGULAMENTAÇÕES 

 

As principais etapas, leis e regulamentos, que envolvem a fabricação e 

distribuição de cosméticos, de acordo com a apostila do Núcleo de Desenvolvimento 

– ABEFARMA, 2020, são descritos na sequência. 

1 Etapas para abertura da empresa: 
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1º Passo: Prefeitura Municipal – Consulta prévia para verificar licenças e 

documentos exigidos. Verificar o zoneamento para a possibilidade de abertura no 

local desejado; 

2º Passo: Vigilância Sanitária Local – Verificar área mínima, formulários e 

lista de documentos exigidos; 

3º Passo: Formalização – Abertura ou enquadramento do CNPJ, de acordo 

com o porte da empresa (MEI, EIRELI, LTDA, S/A). Cadastro Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE), no caso, é o 2063-1, para fabricação de cosméticos, produtos 

de perfumaria e higiene pessoal; 

4º Passo: Inscrição Estadual – Enquadramento do Porte Tributário (MEI, ME, 

Empresa de pequeno, médio ou grande porte); 

5º Passo: Regime tributário –  Simples  Nacional, Lucro presumido ou Lucro 

Real; 

6º Passo: Inscrição Municipal, para obtenção do Alvará de Funcionamento; 

7º Passo: Obtenção de licenças – Licença de uso do solo, licença prévia e 

de instalação, licença de operação, autorização da vigilância sanitária municipal 

(ANVISA) e, licença do corpo de bombeiros; 

8º Passo: Responsabilidade técnica – Cadastro da empresa no Conselho 

Técnico Responsável (CRQ, CRF); Assistência do responsável técnico; Sistema de 

combate de pragas e; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro 

responsável pelo projeto; 

9º Passo: Relação de produtos a serem fabricados - o processo da 

Vigilância Sanitária gira em torno dos produtos; 

10º Passo: Exames médicos admissionais, ou no caso de terceirização, 

contratos de terceirização, de acordo com a RDC, nº 176, de 21/09/2006; 

11º Passo: Procedimento Operacional Padrão (POP) – um documento 

organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado; 

12º Passo: Recolhimento das taxas AFE (Autorização de Funcionamento), 

de acordo com a RDC, nº 222, de 28/12/2006; 

13º Passo: Solicitação da AFE, de acordo com a RDC, nº 16, de 01/04/2014; 

14º Passo: Após a concessão, a AFE deverá ser informada à Prefeitura 

Municipal, para a liberação do Alvará Local. 

2 Legislações específicas: 
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I - Resolução RDC, nº 16, de 01/04/2014: Dispõe sobre os critérios para 

peticionamento de autorização de funcionamento (AFE) e autorização especial para 

empresas (AE); 

II - Resolução RDC, nº 48, de 25/10/2013: Aprova o Regulamento Técnico 

de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e 

Perfumes, e dá outras providências; 

III - Decreto Federal nº 8077, de 14/08/2013: Regulamenta as condições 

para o funcionamento de empresas, sujeitas ao licenciamento sanitário, e registro,  

controle, e  monitoramento, no âmbito da Vigilância Sanitária, dos produtos de que 

trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências; 

IV - Resolução RDC nº 176, de 21/09/ 2006: Aprova o regulamento técnico 

“Contratação de Terceirização para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e 

Perfumes”; 

V - Lei nº 9.782, de 26/01/1999: Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância, e dá outras providências; 

VI - Portaria nº 295, de 16/04/1998: Estabelece critérios para inclusão, 

exclusão e alteração de concentração de substâncias, utilizadas em produtos de 

higiene pessoal, cosméticos e perfumes; 

VII - Lei nº 6.437, de 20/08/1977: Configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências; 

VIII - Lei nº 6.360, de 23/09/1976: Dispõe sobre a vigilância sanitária, a que 

ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências; 

IX - Resolução RDC nº 93, de 11/12/2008: Prorroga o prazo para a vigência 

da Resolução  RDC, nº 62, de 03/09/2008; 

X - Instrução Normativa nº 4, de 16/06/2008: Dispõe sobre a orientação de 

procedimentos, para a verificação das boas práticas de fabricação, por inspeção 

sanitária, pela autoridade sanitária competente, em cumprimento à Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 66, de 2007; 

XI - Resolução RDC 481, de 23/09/1999: Estabelece os parâmetros de 

controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, 

conforme o anexo dessa resolução. 
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5.4 ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

 

No momento atual, a empresa se encontra com apenas uma 

empreendedora, que gere todos os processos da empresa. Profissionais autônomos 

são contratados para prestar serviços de entrega, de revenda e, eventualmente, 

artes gráficas. A Figura 4 traz uma ilustração das funções desempenhadas 

atualmente. 

Figura 4 - Funções e atividades da empreendedora 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

Futuramente, a empresa pretende contratar funcionários-chave, para cumprir 

as principais funções rotineiras da empresa, a se iniciar com o Responsável Técnico, 

químico ou farmacêutico, sendo este um imprescindível para a abertura da fábrica e 

regulamentação junto à Vigilância Sanitária. Concomitantemente, um bom 

planejamento financeiro será necessário para que a empresa possa evoluir de forma 

consistente, na contratação de profissionais competentes e multifacetados das áreas 

de Marketing e vendas, Administração e  Finanças. 

A Figura 5 apresenta um Organograma Organizacional projetado para a 

empresa. 
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Figura 5 - Organograma Organizacional 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

O Quadro 1 discrimina os cargos, funções e número mínimo de funcionários 

para atender a organização. 

 

Quadro 1 - Funções e Cargos desempenhados 

Cargo Função Quantidade 
Funcionários 

Diretor Responsável legal pela empresa junto aos diversos 
órgãos públicos, fornecedores e ao público 
consumidor. Toma as decisões referentes ao 
gerenciamento da empresa, como planos financeiros, 
decisão de investimento, contratação da mão-de-obra 
e outras providências; 

1 

Manipulador Atua na manipulação dos ingredientes, assessorando 
o químico, pesando e organizando a matéria-prima 
nos equipamentos para a produção dos produtos; 

3 

Químico/Farmacêutic
o 

Responsável pelo desenvolvimento dos produtos, 
processos e tecnologia utilizada na fabricação dos 
produtos cosméticos. É Responsável pelo tratamento 
e descarte dos resíduos produzidos durante o 
processo de produção; 

1 

Estoquista Responsável pelo controle de recebimento e saída 
dos insumos, matéria-prima e produtos do estoque. 
Controla o estoque de matéria-prima, dirige a 
necessidade de reposição de estoque junto ao 
responsável pelo setor; 

1 

Gerente de Produção Responsável pela área de produção da empresa, 
gerenciando os operadores de máquinas e 
equipamentos, programa a necessidade de produção, 
emprega ferramentas de qualidade total, objetivando 
melhorar a qualidade dos produtos; 

1 

Entregador Realiza as entregas das compras realizadas, 
mediante estratégia logística da empresa, entregando 
os produtos diretamente aos consumidores finais ou 
para o sistema logístico determinado para este fim; 

1 

Serviços Gerais Faz a limpeza dos ambientes de trabalho, 
organizando, lavando, secando, arrumando e 
higienizando, visando tornar o ambiente 

1 
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sanitariamente adequado e profissionalmente mais 
satisfatório para o exercício das atividades; 

Auxiliar de Escritório Auxilia os gestores e diretoria no exercício de suas 
atividades, realiza o primeiro contato com o cliente, 
seja de forma presencial ou por meios como telefone, 
e-mail e outras mídias. Realiza pagamentos 
agendados, compras e demais atividades 
administrativas; 

1 

Contador Este profissional pode ser próprio da empresa, bem 
como contratado através de um escritório de 
Contabilidade. Sua responsabilidade é com as 
necessidades contábeis da organização, auxiliando 
estrategicamente a diretoria nas decisões de caráter 
gerencial. 

1 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O Quadro 1 segue o que estima o SEBRAE MG (2016), para o caso de ser 

uma empresa fabricante de cosméticos, considerando uma mão-de-obra mínima 

necessária para as atividades de atendimento, produção e comercialização. Assim, 

consideram-se três manipuladores, um químico ou farmacêutico, um estoquista e um 

gerente de produção. Além da diretoria, estima-se a necessidade de um entregador 

ou uma transportadora que realize o sistema de distribuição, um profissional de 

limpeza, um auxiliar de escritório e um contador que pode ser próprio da empresa ou 

terceirizado. 

 

5.5 ESTRUTURA FÍSICA E LAYOUT 

 

Na atualidade, a empresa não conta com estrutura própria para atendimento, 

sendo que existe no domicílio da empreendedora um local separado, em que ela 

realiza as atividades de produção e manipulação dos produtos cosméticos. 

O objetivo é criar um ambiente totalmente separado do ambiente doméstico, 

exclusivo para as atividades de produção da empresa, de forma a isolar a produção 

do restante da casa. Neste sentido, seria necessário um espaço para a produção, 

para o escritório, para a estocagem de matéria-prima, produtos acabados e 

embalagens. 

Outra opção considerada é montar a estrutura fabril próxima de uma 

farmácia de manipulação. Desta forma, a produção já poderia ser legalizada, porém, 

com custo pré-operacional inferior, do que a opção de montar uma fábrica. De 

acordo com o Dossiê Técnico do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, no Rio 

de Janeiro, a área mínima para este tipo de empreendimento é de apenas 36 m² 
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(SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS, 2012) e não há restrições 

em termos de tipo de imóvel e zoneamento, para este tipo de empreendimento, 

enquanto as fábricas necessitam maior área útil e apenas podem ser instaladas em 

zonas fabris, em grande parte das cidades brasileiras. 

Na estrutura da farmácia de manipulação é previsto menor porte, podendo-

se realizar diversas atividades em um mesmo ambiente, porém em áreas distintas. 

De acordo com o SEBRAE (2016), com  Dossiê Técnico (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE RESPOSTAS TÉCNICAS, 2012) e com a RDC, nº 67/2007, que define os 

detalhes da estrutura necessária em seu Anexo 1, item 4, pode-se observar os 

requisitos necessários para montar o ambiente da empresa, enquanto é possível 

tirar algumas conclusões, que levam a acreditar que a opção pelo menor porte inicial 

é mais vantajosa. 

De acordo com o Dossiê, na vigilância local do Rio de Janeiro (municipal e 

estadual), o projeto de construção da farmácia com manipulação deve levar em 

conta a localização, construção ou adaptação adequada às atividades a serem 

realizadas e deve possuir: 

I Sala administrativa, compreendida por uma área administrativa e uma 

sala ou área de retenção de documentos; 

II Sala de armazenamento (almoxarifado de insumos); 

III Controle de qualidade; 

IV Sala de pesagem de matérias-primas; 

V Laboratório de manipulação (sólidos; líquido ou semissólidos, com os 

laboratórios distintos para os sólidos e líquidos); 

VI Área de dispensação;   

VII Sanitários para funcionários (masculino e feminino);   

VIII Vestiários (masculino e feminino); 

IX Antecâmara (ac) ( sala de paramentação);   

X Copa; 

XI Área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem;   

XII Depósito de material de limpeza (DML). 

Entretanto, é possível que a estrutura de uma pequena farmácia de 

manipulação não seja suficiente para comportar o crescimento da empresa, de 

forma que, após os anos iniciais, seja necessária a realização de reinvestimentos 
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em estruturas de maior porte, e neste caso, a próxima etapa seria seguir para a 

instalação de uma fábrica. 

Segundo o SEBRAE (2016), considerando uma fábrica de pequeno porte, 

estima-se uma área de cerca de 400 m², conforme o artigo do Jornal do Comércio 

no Portal SEBRAE/SC, em 2006. 

A estrutura da fábrica deve apresentar condições físicas para instalação de 

máquinas e acessórios de produção, e contar com algumas seções: 

I Laboratório de manipulação de produtos; 

II Antessala para preparo de vestimenta (EPI's – Equipamentos de 

Proteção Individual) e assepsia das mãos; 

III Área (bancada) de manipulação de fórmulas; 

IV Área (bancada) de controle de qualidade; 

V Área (pia, torneira e lixeira) para limpeza de vidrarias; 

VI Almoxarifado para matérias-primas, embalagens e produtos acabados; 

VII Depósito de material de limpeza; 

VIII Salas para os setores financeiro e administrativo; 

IX Sanitários em local separado dos demais. 

Para o armazenamento de matérias-primas e embalagens, devem ser 

observadas as condições de higiene e segurança, o local deve ser limpo e isento de 

umidade. As matérias-primas precisam ser acondicionadas em embalagens próprias, 

fechadas, dispostas em prateleiras, organizadas em ordem alfabética e refrigeradas 

caso necessário. 

O layout de distribuição das máquinas, equipamentos, bancadas de trabalho 

e depósitos de matéria-prima, deve proporcionar a integração das atividades da 

fábrica, permitindo agilidade ao processo produtivo. Deve ser observada a questão 

da boa iluminação, da limpeza e da organização, visando uma maior eficiência do 

processo e também melhor conservação das matérias-primas e produtos, além de 

considerar a importância para o bem-estar e produtividade de toda a equipe. 
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6 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Esta seção apresenta uma análise do mercado de produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos, dando um dimensionamento deste e as 

características do ambiente competitivo. 

 

6.1 PANORAMA E DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 

 

A ABIHPEC (2019), através da divulgação do Anuário 2019, apresenta uma 

leitura do atual mercado brasileiro para os produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, posicionando os investimentos realizados pela indústria de 

transformação dos produtos de perfumaria e o tamanho do mercado consumidor. 

O desenvolvimento constante, de produtos e novas formulações, faz do 

setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos um dos mais 

pujantes do país. As indústrias deste setor são líderes em gastos com publicidade, 

atualmente, em torno de R$ 9,3 bilhões/ano, e na aplicação de recursos para 

inovação, em torno de R$ 1,9 bilhão em Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos, 

em 2018. Seguindo a estimativa, a cada 1 milhão investido pela indústria, são 

gerados cerca de R$ 3,5 milhões e gerando por volta de 38 empregos. Esses 

números mostram a força e a participação deste setor na geração de emprego e 

renda para a economia brasileira. 

O surgimento de novos players é constante. Em 2018, houve um aumento 

de 2,8% de empresas registradas na ANVISA, para atender o setor de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos. Se surgem mais players, o mercado, por sua vez, 

se torna mais complexo e competitivo, exigindo o atendimento de variáveis 

fundamentais para o sucesso nesta área, como a qualidade, a segurança, inovação 

e eficácia dos produtos fornecidos. 

Dados de 2018 mostram que na ANVISA consta o registro de 2.794 

empresas, em atuação no mercado brasileiro. A maior concentração de empresas 

está na Região Sudeste, que conta com 1.685 negócios, seguida pela Região Sul, 

com 550 instituições, em terceiro lugar, o Nordeste com 307 empreendimentos, em 

quarto lugar a Região Centro-Oeste com 197 empresas e em quinto, o Norte, com 

55 empresas. 
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Segundo a ABIHPEC, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial para 

produtos de beleza e autocuidados. O mercado brasileiro é ocupado por uma 

infinidade de marcas, grandes e pequenas, que atendem nichos diferenciados, 

comunicando com seu público através das mudanças culturais, que têm sido 

adaptadas à nova sociedade de consumo. 

Nesta sociedade, novos valores têm sido incluídos, como é o caso da busca 

por produtos naturais e sustentavelmente produzidos, disponibilizados para atender 

uma parcela da população preocupada com os cuidados pessoais, que demandam 

este novo conceito em produtos, mas também que desejam consumir menos 

recursos, ajudar na sustentabilidade do planeta e na manutenção das pessoas 

envolvidas na produção dos materiais, insumos do que vão consumir. 

A diversidade de raças, que compõem a população brasileira, faz com que o 

mercado de produtos para cabelos, como xampus e modeladores, apresente grande 

variedade e valorização, seguindo uma tendência de aceitação da própria identidade 

e apreço pela cultura, na qual os cabelos naturais são mantidos. 

Diante disto, o mercado de produtos naturais para tratamento e cuidados 

com o cabelo, tem apresentado nos últimos anos crescimento constante. Produtos 

que valorizam a curvatura do fio, promovendo o cacheado e o crespo naturalmente, 

tem experimentado boa aceitação no mercado, diante do surgimento de marcas que 

promovem esse aspecto, embasados em um movimento que tem ecoado o som da 

liberdade e do empoderamento feminino. 

O interesse em buscar produtos específicos, dentro deste nicho, 

corresponde ao fato de que as mulheres, com cabelos naturalmente enrolados, 

crespos ou cacheados, são a maioria no Brasil. Segundo estudo realizado por uma 

marca de produtos cosméticos, no Brasil, apenas 18% das mulheres nasce com os 

fios lisos (SEBRAE, 2019), as demais que não querem ou não gostam dos fios 

naturais, precisam recorrer aos produtos específicos. Mas, por que mudar a 

estrutura do fio? Por que não se aceitar e deixar o fio da maneira que ele é? Essas 

questões passaram a dominar o mercado nos últimos anos e a variedade de 

produtos para ajudar e preparar os fios só tem crescido. 

Muitas marcas tradicionais no mercado têm introduzido linhas específicas 

para o tratamento e cuidados diários dos cabelos naturais, dispendendo somas 

altíssimas em pesquisa e desenvolvimento, pois percebem que este é um mercado 

promissor. 
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Afora as empresas tradicionais, o mercado passou a vivenciar o surgimento 

de empresas especializadas em produtos naturais, voltados a atender 

exclusivamente o nicho das cacheadas, colocando à disposição de profissionais e 

da própria consumidora, uma infinidade de produtos voltados a atender o seu dia-a-

dia, valorizando a beleza natural dos fios, sem esquecer de eliminar os produtos que 

prejudicam os cabelos, como os provenientes dos compostos petroquímicos, 

sulfatos e outros nesta mesma linha. 

A demanda, segundo o SEBRAE (2019), é por produtos para o tratamento 

completo dos fios crespos, enrolados e cacheados, e vão desde o xampu, passando 

pelo condicionador, até os produtos necessários para realizar a hidratação e manter 

os fios saudáveis.   

 

6.2 TENDÊNCIAS DE FUTURO NO CENÁRIO NACIONAL 

  

A atualização de tendências no mercado capilar é constante e isso pode ser 

acompanhado através de novidades apresentadas em congressos, eventos e novas 

publicações na área de tricologia (ciência que estuda os cabelos). Em 2021, no 

congresso TrichoHealth, a autora Valéria Maria de Souza Antunes (2021) 

apresentou uma palestra em que trouxe as perspectivas futuras neste meio. 

O mercado nacional de cabelos pós-covid 19 já demonstra algumas 

características que podem ser observadas, como o aumento do movimento de 

consumo consciente. O consumidor se faz seis perguntas-chave que envolvem: 

“Por que comprar?” 

“O que comprar?” 

“Como comprar?” 

“De quem comprar?” 

“Como usar?” 

“Como descartar?” 

As respostas a estas perguntas demonstram o nível de conscientização do 

consumidor, e vem atrelado aos movimentos como “free off”, vegano, orgânicos, fair 

trade e etc. Estes movimentos de “lowsumerism” (ou baixo consumo) buscam 

entender o processo produtivo de forma mais distributiva, ou seja, olham de forma 

ampla para a cadeia de produção e descarte, conforme demonstrado no modelo 

abaixo 
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Figura 6 - Cadeia circular de produção e consumo 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Esse nicho de mercado, majoritariamente composto por millennials e 

Geração Z, foi descrito como os “eco-ansiosos” e participam ativamente da cadeia, 

buscando transparência e reafirmação quanto às políticas e valores das empresas 

com as quais se identificam. 

Entre as outras tendências futuras no ramo capilar, a autora menciona que o 

Brasil vive um momento de expansão da aceitação da diversidade capilar. 

Atualmente, a indústria que se alinha a essa tendência tem diversos nichos 

disponíveis para explorar, como os cabelos naturais, crespos, grisalhos, masculinos, 

etc. Ademais, 2020 foi o ano em que ocorreu um grande boom nos cosméticos 

sólidos, antes totalmente desconhecidos pelo público. Tem cada vez mais aceitação 

no mercado produtos com menor impacto ambiental, maior desempenho, matérias-

primas vegetais, alta tecnologia voltada para o “clean”, associada aos produtos que 

ganham espaço no mercado. 

É também esperado que o ramo dos “HairCeuticals” (produtos que cuidam 

da saúde do couro cabeludo) se tornem acessíveis em farmácias, pois a pandemia 

de COVID-19 evidenciou uma maior demanda em produtos, que além de trazer 

beleza e bem-estar, também ajudem à tratar problemas, como queda, dermatites, 
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alopecias e outros processos patológicos, que se manifestam através de afecções 

ao couro-cabeludo. A procura por produtos e profissionais que cuidem destas 

questões aumentou exponencialmente no Brasil. As vendas globais destes produtos 

atingiram US$78 Bilhões de dólares em 2019 e são previstas para alcançarem 

US$81,7 Bilhões em 2024, de acordo com o EuroMonitor (apud ANTUNES, 2021). 

Ainda entre as tendências futuras, a Mintel Inteligência de Mercado (apud 

ANTUNES, 2021) apontou que 40% dos consumidores estão demonstrando 

interesse em produtos naturais e 30% buscam um xampu com menos agentes 

químicos. Dentre os que consomem produtos para o cabelo, 14% busca informações 

com blogueiras, 9% usam mais ativadores de cachos do que no ano anterior e 8% já 

usam Co-Wash (limpador sem espuma) no lugar do xampu convencional. 

 

6.2 BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES 

 

Novos entrantes no mercado têm mais dificuldade para iniciar o processo de 

vendas, conquista e fidelização de clientes, em tese, porque as empresas que já 

estão no mercado possuem um portfólio de produtos e uma faixa de mercado que 

lhes confere certo privilégio, em detrimento de quem está começando. 

Para entrar no mercado, a Telúrica aposta no seu diferencial, que é a 

prestação do serviço à consumidora, através de sua estrutura física. Aliado a este 

fator, está o segmento bem definido que é o de mulheres negras ou afro-brasileiras, 

com produtos veganos e naturais. 

O desenvolvimento do mercado se dará com a fabricação e comercialização 

de produtos terapêuticos e a criação de novas linhas, o que ajudará na fidelização 

da marca, por oferecer o tratamento completo para a consumidora. 

Paralela a esta segmentação, a qualidade no atendimento dos serviços 

prestados passa a ser uma vantagem para a empresa, facilitando a inserção desta 

no mercado de produtos cosméticos e tratamentos capilares. 

 

6.3 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo da Telúrica Cosméticos são mulheres negras, com cabelos 

cacheados, encaracolados ou crespos, com forte visão para as práticas sustentáveis 

e apreciadoras dos produtos naturais e veganos. A consumidora da Telúrica também 
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é impactada pela visão de sustentabilidade do planeta, com valorização dos 

cuidados quanto ao desgaste dos recursos naturais e à produção desnecessária de 

lixo, principalmente o plástico, adotando e incentivando a prática do minimalismo e 

da simplicidade a fim de contribuir para a preservação ambiental. 

A segmentação para o negócio foi realizada utilizando as variáveis 

Demográficas (D) e Psicográficas (P), conforme segue: 

a Idade (D): 19 a 75 anos; 

b Sexo (D): Feminino; 

c Ciclo de vida (D): Jovem, casada e com filhos pequenos; 

d Localização (D): Niterói, RJ; 

e Nível de Instrução (D): Superior em curso, superior completo ou 

especialização; 

f Estilo de vida (P): Profissionais diversas, saudáveis, trabalhadoras, 

profissionalmente bem resolvidas, naturalistas, veganas, valoriza qualidade e 

beleza; 

g Personalidade (P): Socialmente consciente; responsável; busca 

qualidade de vida; cuida da natureza; preocupada com o meio ambiente; 

h Motivação (P): Boa apresentação pessoal; segurança; qualidade nos 

serviços que busca; cuidados com o corpo e mente; atenção aos cuidados 

ambientais. 

 

6.3.1     Estratégias de Segmentação 

 

Ter uma estratégia comercial é o diferencial, que permite à empresa pensar 

no negócio em longo prazo. Ela é essencial para dar previsibilidade e diminuir as 

chances do fracasso. É importante para a empresa focar na operação, na gestão, 

mas também no planejamento, visando estabelecer previsões e metas, baseadas no 

objetivo da empresa. 

Como segmento de mercado, descreve-se um grande grupo, identificado a 

partir de preferências em comum, como o poder de compra, a localização 

geográfica, as atitudes de compra e hábitos de consumo, dentre outros, 

características estas que tornam determinado mercado global, heterogêneo, de certo 

produto, dividido em diversos subgrupos, e dentro destes, buscar um que tende a 



52 

 

ser homogêneo em suas características e aspectos fundamentais, conforme Kotler 

(2005). 

Desta maneira, com o mercado segmentado, fica mais assertivo aos 

profissionais de Marketing identificar a necessidade dos clientes, diante das 

características comuns que podem ser analisadas. 

A segmentação para a Telúrica Cosméticos começou com a identificação do 

grande grupo que a empresa deveria abranger no mercado global, no caso, o 

mercado de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos. O segmento para 

delimitar a atuação foi o de cosméticos para mulheres cacheadas e crespas, 

sobretudo da cor negra e afro-brasileiras, adeptas de produtos naturais e veganos. 

A partir da segmentação do mercado, é possível desenvolver as estratégias 

competitivas que melhor representem a empresa e deem possibilidade de alcance 

para os objetivos estratégicos delineados, ou que venham a ser desenhados para o 

futuro. 

 

6.4 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Os concorrentes da Telúrica Cosméticos são representados por empresas 

que objetivam alcançar o segmente de clientes preocupados/as com os cuidados 

com o corpo, sem, contudo, renunciar ao uso de produtos naturais, com apelo 

sustentável e produção limpa. 

Dentro desses aspectos, os concorrentes atuais do mercado são mais 

fortemente representados pelas seguintes marcas: 

a Relax: A marca está no mercado desde 2017 e possui fábrica própria. 

Aborda soluções sustentáveis na produção dos seus produtos, de forma ética, 

utilizando produtos naturais que respeitam a natureza, as pessoas e os animais. A 

empresa redireciona seus lucros para ajudar em causas sociais, escolhidas pelos 

consumidores. 

Trabalha com a linha de cuidados faciais, cuidados capilares, cuidado 

corporal, aromaterapia e acessórios. Compras no site acima de R$ 199,00 dão 

direito a frete grátis. Na linha capilar, os produtos são no formado sólido. O preço 

médio, de xampus e condicionadores, é de R$ 45,00. 

Aborda conceitos como natural, vegano e sustentável, utiliza embalagens 

biodegradáveis nos produtos em barras, mas, para outros produtos utiliza plástico. A 
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marca tem a opção para franqueado. A Figura 6 apresenta alguns dos produtos 

comercializados da marca. 

 

Figura 7 - Produtos da marca Relax 

 

Fonte: Site da marca Relax (2021). 

 

b B.O.B (Bars over Bottles): A marca surgiu da necessidade percebida 

por dois sócios em disponibilizar no mercado produtos 100% naturais e veganos, 

objetivando diminuir a poluição plástica, comercializando produtos orgânicos e com 

embalagem zero plástico. 

A marca terceiriza sua produção e produz diversas linhas para cabelos e, 

recentemente, lançou uma linha de tratamentos faciais. Comercializa também os 

suportes (saboneteiras) e embalagens para transporte dos produtos em barra. 

O preço médio do produto em barra (xampus e condicionadores) é R$ 40,00, 

mas podem ser adquiridos kits completos para o tratamento do cabelo por R$ 75,00. 
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A marca utiliza embalagem de papel nos produtos sólidos, além de material 

biodegradável para os demais frascos. A Figura 7 apresenta alguns dos produtos em 

barras comercializados pela marca. 

 

Figura 8 - Produtos da marca B.O.B. 

 

Fonte: Site da marca B.O.B. (2021). 

 

c Unevie: A empresa iniciou de forma despretensiosa em 2014, a partir 

da ideia de um negócio dentro da economia criativa. Na atualidade, comercializa oito 

linhas de cuidados para corpo, cabelo, rosto, pele, casa e maquiagem, num total de 

80 produtos, tendo fábrica própria e inclusive fabricando para outras empresas de 

cosméticos naturais. 

Os canais de distribuição são a loja física, situada na Avenida Paulista, em 

São Paulo, via e-commerce, atacado, varejo com pontos de vendas espalhados em 

todo o país, e tem parte de sua atenção voltada para a modalidade de franquia. 

Aborda conceitos como natural, livre de teste em animais, responsabilidade 

ambiental e consumo sustentável e consciente. Os produtos são biodegradáveis e 

possuem embalagens biodegradáveis ou compostáveis. 

Os produtos para cabelo em forma de barra custam, em média, R$ 24,60. A 

Figura 8 apresenta alguns produtos comercializados pela marca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.usebob.com.br/collections/lancamentos
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Figura 9 - Produtos da marca Unevie 

 

Fonte: Site da marca Unevie (2021). 

 

6.5 DESCRIÇÃO DOS FORNECEDORES 

 

Os fornecedores da Telúrica Cosméticos são, sobretudo, fornecedores de 

PFNM, utilizados na fabricação dos produtos que compõem o portfólio da empresa e 

são produtos à base de óleos ou pastas provenientes do extrativismo vegetal, 

normalmente advindos de comunidades extrativistas da Amazônia e do Amapá. A 

matéria-prima é forma por óleos, manteigas e extratos vegetais, utilizados na 

fabricação dos xampus e condicionadores e produtos de tratamento. 

Para atender a Telúrica, os fornecedores deverão estar registrados como 

fornecedores qualificados, visando dar mais segurança à qualidade aos produtos e 

também visando atender àqueles produtores que realmente estejam legalizados 

para a extração vegetal, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades 

rurais, na valorização da sua subsistência e na preservação ambiental. 

O contrato com os fornecedores de matérias-primas será realizado mediante 

visita às comunidades extrativistas, após contato prévio com estes, estando na 

atualidade em fase de pesquisa e levantamento tanto dos componentes que serão 

utilizados, quanto dos fornecedores que podem atender a esta demanda.   

Atualmente, o principal fornecedor de matéria-prima é a Amazon Oil,  que é 

uma indústria óleoquímica, de origem brasileira-amazônica, atuante no segmento de 

extração de óleos a frio de sementes oleaginosas amazônicas, localizada no Pará e 

que compartilha dos valores de valorização e manejo sustentável da floresta 

amazônica, através de parceria com comunidades que fortalecem a economia local 

e contribuem decisivamente para a preservação da floresta em pé. 
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7 PLANO ESTRATÉGICO 

 

Esta seção contempla a estratégia a ser utilizada pela empresa, para a 

promoção do seu produto e marca, sendo um instrumento de grande importância 

para impactar as clientes e, assim, buscar o crescimento e desenvolvimento da 

empresa no mercado, atingindo as metas e objetivos estabelecidos para este fim.   

 

7.1 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS: MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

As diretrizes estratégicas: Missão, Visão e Valores, são utilizadas na 

empresa para diferenciar o negócio de outros concorrentes, servindo como 

ferramenta estratégica para engajar os colaboradores nas metas propostas e 

também visando ganhar a confiança das clientes. 

Maximiano (2011) cita que a estratégia empresarial é definida através do 

planejamento estratégico, questionamentos que situam a empresa quanto ao seu 

lugar atual, para qual direção está indo e quais as etapas intermediárias que estarão 

no caminho durante este deslocamento. 

Segundo Tavares (2000), tanto a missão, quanto a visão e os valores, 

servem de critérios que orientam desde a definição dos objetivos, a tomada de 

decisões diversas e até a estabelecer decisões estratégicas para os negócios. 

A missão reflete a razão de ser da empresa, que objetiva fazer com que a 

experiência da cliente em usar os serviços seja única, garantindo-lhe a satisfação 

em contratar os seus serviços e produtos. Kotler (2005) cita que a missão da 

empresa dá direcionamento para os colaboradores, gerentes e até mesmo aos 

clientes, sobre o senso compartilhado de propósitos que a empresa deve trabalhar 

para atingir as metas organizacionais. Assim, mediante o entendimento de que os 

serviços prestados são feitos com qualidade, e que os objetivos organizacionais 

levam em conta a manutenção da excelência nos serviços prestados, há grandes 

chances das metas estratégicas serem atingidas. 

Mediante o estabelecimento da visão da empresa, é possível desenvolver as 

atividades empresariais de maneira a conquistar o seu público-alvo, tanto na 

maneira de desenvolver as atividades (qualidade nos serviços prestados) quanto na 

busca por produtos e serviços que valorizem a proposta de ser da empresa. 
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Para atender as necessidades das clientes, valorizando a expectativa 

destas, a Telúrica Cosméticos trabalha com valores que evidenciem a preocupação 

da empresa com a qualidade dos serviços e produtos que comercializa, bem como a 

valorização dos cuidados pessoais buscados pelas clientes, sem deixar de lado a 

preocupação com o meio ambiente e por conta disto, privar seus produtos dos 

compostos petroquímicos. 

No Quadro 2 são descritos a missão, a visão e os valores que fazem parte 

da formação estratégia da empresa. 

 

Quadro 2 - Ferramenta Missão, Visão e Valores 

Missão Visão Valores 

 
Nossa missão é expandir a 
consciência socioambiental, 
transcendendo o autocuidado 
para o cuidado com o planeta 
e empoderando mulheres da 
sua beleza natural. 

 

 
Entendemos que não há limites para a beleza 
natural e sustentável. Queremos ser, cada dia 
mais sustentáveis, buscando uma produção 
limpa, com matérias-primas naturais e a 
utilização de embalagens biodegradáveis para 
os nossos cosméticos. Buscamos construir 
relacionamentos sólidos e duradouros com 
nossos clientes, parceiros comerciais e 
colaboradores, ensinando-os a serem cada vez 
mais sustentáveis e a se tornarem exemplos em 
suas comunidades. Vamos promover o 
empoderamento, a aceitação e a autoestima 
para mulheres negras e afro-brasileiras, através 
da redefinição dos padrões de beleza. 

 
Visão de Impacto: Contribuir para um novo 
padrão de beleza, que permita uma 
transformação socioambiental. 

 

 
Cuidado; 

Sustentabilidade; 
Empatia, 

Compaixão; 
Ética; 
Apoio; 

Eficiência; 
Responsabilidade; 

Minimalismo; 
Qualidade. 

.Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Paralelamente à missão, visão e valores instituídos, a Telúrica aborda o 

seguinte slogan para o desenvolvimento e comercialização de seus produtos: 

“Cuide de você, cuide do planeta.”. 

 

7.2 ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT é uma excelente ferramenta para analisar as forças (pontos 

fortes), as fraquezas (pontos fracos), as oportunidades e ameaças (na análise 

externa). Através da análise SWOT é possível identificar os principais aspectos que 

caracterizam a posição estratégica da empresa em questão, no momento atual, 

considerando tanto o nível interno, quanto o nível externo. 
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No planejamento estratégico, as oportunidades e os pontos fortes são fatores 

importantes a serem considerados para o alcance dos objetivos propostos, e as 

ameaças e pontos fracos devem ser reconhecidos e combatidos, para que não 

impeçam a concretização dos objetivos traçados (OLIVEIRA; PEREZ JR; SILVA, 

2005). 

O Quadro 3 apresenta a Matriz SWOT para a Telúrica Cosméticos. 

 

Quadro 3 - Matriz SWOT 

F
a
t
o
r
e
s 
I
n
t
e
r
n
o
s 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Promoção do consumo para produtos 
naturais para autocuidados; 
Promoção econômica para os 
compostos e serviços; 
Atendimento e cuidados personalizados; 
Disponibilização de espaço para 
experimentação dos produtos; 
Produtos naturais e de qualidade; 
Valorização da cacheada e do cabelo 
natural; 
Mão-de-obra capacitada; 
Localização privilegiada. 

Segmento ainda pouco representativo 
economicamente; 
Empresa nova no mercado/aumento dos 
gastos com recursos (financeiros, tempo e 
humano); 
Elevado custo para manutenção da fábrica 
e da estrutura física de atendimento; 
Aumento para os gastos iniciais com as 
estratégias de Marketing. 

F
a
t
o
r
e
s 
E
x
t
e
r
n
o
s 

Oportunidades Ameaças 

Crescimento do market share para 
produtos naturais; 
Nicho de mercado do consumo 
consciente em franco crescimento; 
Potencial crescimento da marca via 
estabelecimento do e-commerce; 
Mercado eletrônico em franco 
desenvolvimento, sendo útil ao 
crescimento da empresa; 
Possibilidade de ampliação geográfica 
de atendimento, via e-commerce, aliado 
ao crescimento da fábrica; 
Possibilidades de formar parceiras para 
fabricação e revenda dos produtos. 

Concorrência com produtos/marcas já 
estabelecidos no mercado; 
Não aceitação dos produtos pelas 
consumidoras; 
Oscilações de preço dos produtos a partir 
do preço dos compostos/matéria-prima; 
Mudanças da legislação sobre extração da 
matéria-prima com interferência na 
produção. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Com base no levantamento dos fatores internos e externos, que impactam 

as decisões estratégicas da empresa, e demonstrados no Quadro 3, é possível 

realizar uma leitura de como a empresa deve desenvolver suas estratégias 

empresariais, objetivando oportunizar seus pontos fortes percebidos no seu 

ambiente interno e tentando corrigir seus pontos fracos para que as ameaças 

externas não prejudiquem os negócios. 
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7.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Diante da forte concorrência existente no mundo dos negócios, as palavras 

estratégia e planejamento estratégico estão cada vez mais presentes, e requerem 

cada vez mais dinamismo, para que as empresas sejam realmente competitivas. O 

desejo nas organizações é de alcançar a maximização dos resultados, com retorno 

em forma de lucro, mas, para isso, as empresas precisam mais do que criar 

expectativas, e sim, oferecer capacidades para a sua competitividade (ROMAN et 

al., 2012). 

O autor cita que, uma das primeiras referências à vantagem competitiva, 

como estratégia, foi feita por Ansoff, em 1965, que a definiu como o privilégio de 

perceber, antes dos outros, tendências do mercado, e assim, ajustar suas atitudes 

diante desta percepção. Nas últimas décadas, o termo competitividade se 

concretizou no ambiente organizacional, tornando-se um fator decisivo de 

sobrevivência no mercado, exigindo das empresas que, para serem competitivas, 

precisam descrever prioridades para atingir a competitividade. 

As capacidades empresariais estão ligadas aos fatores que a empresa pode 

oferecer, sejam expressas nas habilidades desenvolvidas, na sua produção e 

diferenciação quanto aos produtos ofertados, nas finanças, nos talentos disponíveis 

para a organização, mas também nos métodos e processos de planejamento, que 

as diferenciam do restante do mercado. 

A estratégia da Telúrica Cosméticos é a implantação da empresa no 

mercado e a divulgação do novo negócio, buscando conquistar a segmentação 

desejada, apresentando a esta os produtos e serviços, disponibilizados através da 

proposta de valor desenhada para a cadeia do cliente, com foco na mudança do 

modelo mental das possíveis clientes que estão habituadas à usar produtos 

capilares de textura aquosa e precisarão se adaptar à textura sólida. 

Desta maneira, para o desenvolvimento da estratégia da Telúrica são 

incluídos metas e objetivos estratégicos, a fim de atingir um desempenho comercial 

que seria mais difícil de conseguir sem a clara definição dos objetivos via plano de 

ação. O caminho escolhido para a legalização da empresa será a terceirização dos 

cosméticos para uma fábrica de produtos naturais, viabilizando o início das 

operações de forma regular com menor custo inicial. 
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7.4 OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICOS 

 

As metas e objetivos estratégicos para a Telúrica Cosméticos visam 

responder as ações necessárias, buscando atender a estratégia citada 

anteriormente. O Quadro 4 apresenta os objetivos e as metas estabelecidos para a 

empresa, no cenário da terceirização da fabricação dos cosméticos, o que resolveria 

alguns dos pontos fracos e ameaças observados na Análise SWOT. 

 

Quadro 4 - Objetivos e metas estratégicos 

Ordem 
(objetivo

s e 
metas) 

Objetivos do Plano Metas do Plano Prazo para o 
cumprimento 

1º Mobilizar a base de 
clientes e amigos a 
contribuírem com a 

arrecadação necessária 
para instituir um modelo 

de impacto 
socioambiental positivo e 

escalável. 

- Aumentar o engajamento com a 
marca; 

- Sensibilizar o público e aumentar a 
conscientização ambiental; 

- Realizar campanha de crowdfunding 
para arrecadação. 

 
 
 

Julho/2021 

1º Implantar a empresa no 
mercado / a estrutura de 

comercialização, 
buscando parceiros 

alinhados com os valores 
da empresa. 

 
- Proceder com a regularização da 

empresa; 
- Providenciar a adequação da 

estrutura interna; 
- Analisar as parcerias necessárias. 

 
 

Setembro/2021 

2º Contratar a mão de obra 
necessária, que acredite 
na visão da empresa e 

compartilhe dos mesmos 
valores. 

- Admitir os funcionários; 
- Realizar treinamento para os 

funcionários; 
- Implantar manual de condutas e 

processos para a equipe. 

 
 

Outubro/2021 

3º Estudar e escolher a 
Agência de Marketing 

para trabalhar as 
estratégias da empresa, 

dentro do nicho de 
marketing verde. 

 
- Realizar pesquisa no mercado; 
- Priorizar os produtos a serem 

fornecidos pela Agência; 
- Trabalhar o briefing com a Agência; 

 
 

Novembro/2021 

4º Determinar os canais de 
comunicação através da 

análise do perfil dos 
clientes ativos e 

potenciais. 

- Criar perfil e gerir as redes sociais; 
- Participar de feiras e eventos 

veganos; 
- Assessoria de imprensa; 

- Ativar publicidade nas redes sociais. 

 
 

Novembro/2021 

5º Investir em Marketing de 
Relacionamento e 

Marketing de 
Sensibilização 

Socioambiental. 

- Realizar a implantação do site da 
empresa; 

- Enviar e-mail e apresentar o negócio 
para as empresas selecionadas, como: 

empresas parceiras, fornecedores, 

 
 
 

Dezembro/2021 
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 mídia impressa, área beleza e 
cuidados pessoais, outras; 
- Almejar elevado índice de 

conscientização ambiental das clientes. 

6º Investir em Marketing 
Digital de nicho  

ecológico na área da 
beleza e estética. 

- Providenciar Inbound Marketing para 
o site da empresa; 

- Programar e criar newsletters 
informativos sobre sustentabilidade; 
- Planejar, montar e comprar mídia 

programática; 
- Planejar e contratar Marketing de 

Influência. 

Dezembro/2021 

7º Fortalecer a marca no 
mercado verde, 

almejando se  tornar 
referência em cabelos 

naturais. 

- Firmar parcerias com fornecedores; 
buscar parcerias estratégicas; 

- Criar e gerir publicidade nos canais 
de comunicação. 

 
 

Jan/2022 

Total 7 metas 24 objetivos 6 meses de 
prazo 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O planejamento da estratégia deve ser um processo contínuo na 

organização, em que as ações do presente servem para melhorar a situação futura 

do negócio. Assim, a empresa deve constantemente reavaliar e reajustar os 

objetivos e metas, de modo a alcançar resultados positivos para o plano realizado.   

 

7.5 INDICADORES 

 

Os indicadores de desempenho são utilizados para controlar as metas 

estabelecidas. Para a Telúrica Cosméticos, os principais indicadores de 

desempenho são: 

1 Índice de Satisfação das clientes: Usar o Net Promoter Score. Esta 

métrica usa uma escala para medir a disposição das clientes, em recomendar às 

outras os serviços prestados pela empresa que será avaliada. É uma forma de 

avaliar a satisfação da consumidora da Telúrica, diante dos serviços oferecidos e a 

sua fidelidade pela marca. Será disponibilizado um formulário pela plataforma 

eletrônica para que as clientes respondam, classificando em uma escala de pontos a 

probabilidade que estas têm em recomendar a empresa para as amigas e familiares. 

2 Fidelização da cliente: Através da análise da receita periódica, é 

possível avaliar a fidelização das clientes e o sucesso da estratégia lançada. Assim, 

relatórios gerenciais podem ser usados para comparar tanto o engajamento das 

pessoas nas redes sociais e no site institucional, quanto o ganho de receita em 
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determinado período, levando em conta a análise do faturamento ou da receita. O 

período de avaliação, inicialmente, deverá ser o mensal, mas, na sequência, será 

possível comparar a evolução anual do negócio. 

3 Ticket médio: É importante saber qual o ticket médio de compra para 

poder analisar e formular as estratégias empresariais, com relação aos 

investimentos que são realizados nas ações de Marketing. As estratégias 

promocionais, de aumento de vendas e outras podem ser realizadas mediante o 

conhecimento da média de gasto por cliente. 

4 KPI's (Key Performance Indicators) de Marketing: Como o objetivo é 

manter um relacionamento entre a empresa e as clientes, a empresa usará KPI's de 

Marketing para medir a eficiência das ações realizadas via campanhas promocionais 

e outras. Para isto, será realizado o monitoramento de e-mail marketing e das mídias 

digitais, de forma constante. 

5 Podem ser avaliados os seguintes índices em e-mails marketing: Lista 

de inscritas na página e taxa de abertura de e-mails. As mídias sociais podem ser 

avaliadas por: índice de volume de tráfegos para o site da empresa, número de 

seguidores/as e interação nas redes, de forma customizada na plataforma da 

empresa. 

6 ROI (Return Over Investiment): Este índice será utilizado para 

mensurar o retorno sobre o investimento realizado nas estratégias de marketing da 

empresa. O índice levará em conta os investimentos aplicados em marketing de 

conteúdo, e-mail marketing, levantamento das mídias sociais, inclusive nas técnicas 

de SEO. 

7 Market Share: É um importante indicador para avaliar a participação da 

empresa no mercado em que atua. Este índice ajuda a avaliar a eficácia da 

estratégia da empresa, com relação ao seu crescimento. O Market Share pode ser 

calculado pelo volume de vendas, pelo número de clientes ativas ou mesmo pelo 

faturamento da empresa. A partir da identificação do faturamento total do mercado, 

que pode ser obtido via publicações de instituições públicas ou privadas, a empresa 

pode observar qual a porcentagem do mercado ela atende. 

 

7.6 PLANO DE AÇÃO 
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Para atingir as metas e objetivos propostos, o Plano de Ação vai abordar as 

atividades, bem como o período e o responsável para que estes sejam alcançados.  

O Quadro 5 especifica esta questão. 

 

Quadro 5 - Plano de Ação 

Atividades Responsáveis Período implantação 

Realizar a regularização da empresa no modelo 
de terceirização da produção. 

Empreendedora. Meses 1 e 2. 

Determinar a estrutura de comercialização dos 
produtos (espaço físico, lojas parceiras, sites 
para mídia programática, dentre outros). 

Empreendedora. Mês 1. 

Buscar parcerias B2C e B2B, primar pelos 
segmentos mais apropriados, tecnologia 
envolvida, inovação nos processos, benefícios, 
fatores sustentáveis e entrega programada, 
focando na mudança de modelo mental para a 
opção dos cosméticos sólidos. 

Empreendedora. Mês 1. 

Contratar e treinar os funcionários para a 
empresa, a partir de uma perspectiva de 
estimular a equidade étnico-racial. 

Empreendedora. Mês 5. 

Criar um site/plataforma institucional para 
divulgação e vendas, onde também 
mobilizaremos os consumidores a respeito da 
importância de um estilo de vida sustentável 

Agência de Marketing/ 
Analista de Sistemas. 

Mês 1. 

Produzir vídeo para divulgação no site da 
empresa, buscando focar na mudança de 
paradigma almejada. 

Agência de Marketing. Mês 2. 

Criar Inbound Marketing para o site institucional. Freelancers. Meses 2, 3 e 4. 

Divulgar newsletters para os parceiros 
comerciais, destacando a importância deles no 
processo de transição sustentável do planeta. 

Agência de Marketing. Meses 2, 3 e 4. 

Implantar a divulgação de propaganda 
(anúncios publicitários) e demais atividades de 
relacionamento com o cliente, via digital. 

Empreendedora / 
Agência de Marketing. 

Meses 2, 3 e 4. 

Criar cronograma de visita a feiras e eventos 
socio-culturais, étnicos, veganos; 

Empreendedora. Mês 1. 

Criar/ atualizar perfis nas redes sociais 
(Facebook, Instagram, Pinterest, Quora). Gerir 
canais de comunicação, com foco em 
comunicação de nicho sustentável e étnico-
racial. 

Empreendedora / 
Agência de Marketing. 

Meses 1 e 2. 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 7.7 MODELO DE NEGÓCIOS 

 

Modelos de Negócios constituem um fenômeno contemporâneo, moderno, 

que, de acordo com Orofino (2011), passou a receber destaque durante a década de 

1990, quando a internet atingiu sua popularidade e diversas empresas virtuais, as 

chamadas “pontocom” surgiram. Mais recentemente, o termo tem recebido destaque 

em diversas literaturas, acerca de gestão e empreendedorismo, porém, como aponta 
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o autor, não existe um consenso entre os autores sobre a definição ou natureza do 

que é modelo de negócio, aparecendo na literatura com diferentes características e 

componentes. 

Teece (2010) explana o modelo de negócio como uma série de dados e 

várias evidências, que apresentam a proposta de valor aos clientes, a estrutura 

possível de receitas e os gastos para agregar este valor. Os elementos que devem 

ser estabelecidos na concepção do modelo de negócio abrangem a definição das 

tecnologias e as características a serem absorvidas pelo produto ou serviço, os 

benefícios que o produto ou serviço entregará ao cliente, os mercados, as fontes de 

receita existentes e os processos para transformar parte dos pagamentos recebidos 

em lucro. Sendo assim, segundo o autor, um modelo de negócio destaca o que os 

clientes desejam e o quanto estão propensos a pagar, demonstrando como uma 

empresa deve se organizar para atender às necessidades de seu público e obter os 

lucros derivados destas vendas. 

Morris, Schindehutte e Allen (2005) também ressaltam a importância do 

aspecto econômico, no modelo de negócio, sob a visão do empreendedorismo, o 

definindo como uma série de elementos que resultam na criação de valor, cujo 

objetivo é produzir retorno financeiro à empresa e crescimento constante. Para estes 

autores, valor é definido como um produto da inovação na empresa, construído de 

acordo com a forma em que a organização acaba se relacionando de forma 

adequada com seus parceiros, fornecedores e clientes. 

O modelo apresentado, por Osterwalder (2004), consiste em uma 

apresentação simples das atividades de proposta de produtos e serviços de uma 

organização, tendo, como função, o auxílio na forma de realizar negócios diante de 

incertezas. O modelo de negócio é uma maneira de aperfeiçoar a forma como as 

organizações realizam negócios diante das condições de incertezas, um modelo de 

negócio “descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma 

organização.” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2013, p. 14). 

Nesta visão, o modelo de negócio pode ser caracterizado como uma 

representação subjetiva dos principais elementos de um determinado 

empreendimento. 
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7.7.1     Canvas do Modelo de Negócio 

 

Para Osterwalder e Pigneur (2013), o modelo de negócio é um conceito 

sistêmico que traduz a lógica, segundo a qual uma organização coordena um 

conjunto de atividades interdependentes, visando a criação, entrega e captura de 

valor. Estas atividades se relacionam aos elementos que compõem a estrutura 

elaborada por estes autores. Para a Telúrica Cosméticos, estes elementos estão 

representados no Lean Canvas, do Modelo de Negócios, proposto por Maurya 

(2018), que transformou o Canvas, de Osterwalder, em uma ferramenta mais 

intuitiva, sendo mais apropriado para quem está começando um negócio do zero, e 

está apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Lean Canvas do Modelo de Negócio. 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 



66 

 

De forma similar, o plano de negócios Modelo C (2018) apresentado no 

quadro 7, une a ferramenta do Bussiness Model Canvas com a Teoria de Mudança, 

muito utilizada no campo dos negócios de impacto social. Este modelo é uma 

abordagem prática para amadurecer negócios de impacto socioambiental ao criar 

uma narrativa integral com capacidade de transformar a sociedade de forma 

completa.
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Quadro 7 - Canvas / Quadro do Modelo C 

Fonte: Autoria própria (2021).
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8 MARKETING E VENDAS 

 

Esta seção trata do Mix de Marketing e demais informações, sobre os 

produtos e serviços, a serem comercializados pela Telúrica Cosméticos, bem como 

a estratégia de inserção no mercado e a forma como se dará o relacionamento com 

o público consumidor. 

 

8.1 MIX DE MARKETING 

 

Kotler e Keller (2012) referem que o composto de marketing, ou Mix de 

Marketing, é um norteador para a empresa, na medida em que pode influenciar os 

clientes no momento da compra. Desta maneira, é apresentada a estratégia da 

empresa, que abrange o seu Mix de Marketing: 

 

8.1.1    PRODUTO E SERVIÇOS 

 

Os produtos fabricados e comercializados pela Telúrica são destinados à 

higiene e cuidados pessoais, envolvendo a linha capilar com produtos como xampus 

e condicionadores sólidos, direcionados a um nicho específico no mercado, que é a 

mulher ondulada e cacheada. 

A diferenciação dos produtos é que são pensados, produzidos e 

comercializados envolvendo o conceito ecológico, no qual os produtos são 

fabricados com a utilização de ingredientes e compostos naturais, advindos do 

extrativismo sustentável, sendo livres na sua composição de produtos petroquímicos 

e outros químicos, provendo, assim, os cuidados necessários para manter a 

curvatura natural dos fios, sem prejudicar a naturalidade do cabelo cacheado e 

ondulado. O conceito vegano pede também que os produtos sejam livres da 

utilização de substâncias animais, bem como livres de testes de qualidade com a 

utilização de animais. 

A fórmula envolve a técnica de No e Low Poo, atendendo a uma demanda 

no mercado, formada por mulheres conscientes quanto aos prejuízos causados pela 

produção industrial em massa, que acarreta grande acúmulo de lixo, devido aos 

processos que envolvem os compostos químicos e petroquímicos. Também, esta 

mesma parcela de mulheres tem assumido cada vez mais a naturalidade de seus 
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cabelos, sejam eles lisos, crespos ou cacheados, fazendo surgir um segmento que 

demanda cada vez mais produtos e serviços especializados nesta área. 

Os produtos são produzidos na formulação sólida, conforme demonstra a 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Exemplares: tamanho miniatura do xampu e condicionador 

 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 

 

A partir da fabricação e venda dos produtos, podem ser listados os seguintes 

serviços, que serão disponibilizados pela Telúrica Cosméticos e que compõem a 

proposta de valor da empresa: 

1) Espaço de cuidados e beleza: Estrutura física para atender as 

necessidades de cuidados das clientes, com a disponibilização dos produtos e das 

técnicas de cuidado, visando a fidelização das clientes, bem como a sua aquisição 

dos produtos ali demonstrados. O espaço corresponde ao conceito natural, 

utilizando, em sua composição mobiliária e estrutural, produtos e objetos produzidos 

dentro do conceito, que respeite a economia de recursos, a diminuição da produção 

de lixo, bem como a consideração pela atenção à segurança e cuidados das 

clientes. 
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Quadro 8 - Planta do espaço de beleza em container reciclado 

 

Fonte: MAC Módulos Habitacionais (2021). 

 

2) Embalagem reciclável: zero produção de lixo plástico na embalagem dos 

produtos, utilizando papel kraft e celofane que podem ser reciclados ou servir para 

compostagem. 

 

Quadro 9 - Exemplar do portfólio da Telúrica 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 
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3) Conceito vegano: atendimento à demanda de consumidoras adeptas do 

veganismo, proporcionando cuidados e produtos para atendê-las, priorizando seu 

bem-estar e autoestima. 

4) Marketing socioambiental: equilíbrio entre a necessidade das clientes e o 

menor impacto possível na técnica produtiva, abrangendo todos os processos de 

produção e comercialização da empresa, fazendo parte de um conjunto de 

empresas e pessoas com consciência ambiental. 

5) Aceitação e autoestima: aliando o espaço de cuidados mais os produtos 

veganos, a empresa consegue disponibilizar às clientes a atenção necessária para 

os seus cuidados pessoais, incentivando o empoderamento e beleza sustentável 

para que as mulheres vençam suas lutas diárias. 

 

Figura 11 - Cliente atendida no espaço de beleza experimental 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 

 

6) Consultoria: disponibiliza cursos e palestras sobre os produtos, sobre os 

cuidados de beleza relacionados ao conceito natural e vegano, além da 

preocupação quanto à diminuição do consumo e abordagem ambiental. 
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8.1.2    Preço 

 

O Quadro 10 apresenta os produtos/serviços, inicialmente a serem 

comercializados pela Telúrica Cosméticos. 

 

Quadro 10 - Preços 

Produtos/serviços Preço (R$) 

Shampoo+condicionador 74,00 

Combo Corte + Tratamento + Kit brinde 250,00 

E-book Transição Sustentável 10,00 

Curso Faça seus cosméticos 150,00 

Curso Método Telúrica para profissionais 2.500,00 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As formas utilizadas para pagamentos são: valores à vista, cartão de crédito 

e cartão de débito. 

 

8.1.3   Praça 

 

Espaço físico: estrutura física para o atendimento das clientes, com espaço 

de cuidados e experimentos dos produtos comercializados. 

Comércio online: através do comércio eletrônico, os produtos podem ser 

adquiridos por consumidores/as de qualquer local no Brasil, considerando que no 

decorrer do desenvolvimento do negócio, o nível de atendimento poderá se dar de 

forma global. 

 

8.1.4   Promoção 

 

A implantação do negócio se dará mediante divulgação deste no site 

institucional, bem como através da divulgação nas redes sociais, gerenciadas pela 

empresa, com divulgação nas diversas plataformas digitais. No site institucional será 

divulgado material em forma de vídeo, inovador e direcionado para a proposta de 

valor oferecida. 

A divulgação também poderá ser realizada através de aquisição de uma 

equipe comercial, contratada para a divulgação do produto/serviços. A capacitação 

da equipe de colaboradores será um diferencial, que possibilitará o atendimento 

para as demandas dos clientes. 
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a Estratégia de lançamento: 

A divulgação do negócio é o instrumento mais importante para tornar a 

empresa conhecida no mercado e angariar clientes potenciais. Para a empresa 

deste projeto, as ações de Marketing devem ser concentradas no público-alvo da 

empresa. 

Os meios digitais são as melhores opções para investir na divulgação do 

negócio e dos produtos trabalhados. Na promoção da empresa, será utilizada mala 

direta e E-mail Marketing, inserção em jornais e revistas da área, advertising no site 

da empresa, em blogs relacionados à área beleza e cuidados veganos ou não, e 

demais segmentos relacionados à área. 

 

8.1.5 Canais de Distribuição e Comunicação 

 

Neste item, são descritos os caminhos utilizados pela Telúrica Cosméticos 

para comunicar e entregar valor para as suas clientes. Os canais de distribuição ou 

canais de Marketing são a maneira encontrada para criar a conexão entre a empresa 

(marca) e o seu público. 

 

Quadro 11 - Evento LIVE realizado na web 

 

Fonte: Canal da Gi Oaken no YouTube (2021). 

 

Esta conexão serve, tanto para interagir com a cliente que já frequenta a 

empresa, quanto com aquela que está descobrindo o negócio, disponibilizando 
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informações, recebendo sugestões e levantando importantes necessidades de 

compras e, até mesmo, para fazer chegar os produtos comercializados até a 

compradora. 

Os canais de comunicação que a empresa utiliza para manter o 

relacionamento com os suas clientes são: o site institucional, no qual informa sobre 

os produtos e serviços, proporciona à cliente a avaliação da interação com a 

empresa, dos itens comercializados e da proposição de valor que a empresa 

oferece, trazendo a opção de avaliação e sugestões para este. Também as mídias 

sociais, conforme descrito anteriormente. 

Canais de Vendas: 

a Comércio Eletrônico; 

b Espaço físico; 

c Vendas diretas; 

d Influenciadores digitais; 

e Feiras, eventos. 

 

8.2 TECNOLOGIA E CICLO DE VIDA 

 

Os produtos serão fabricados com compostos naturais, advindos da 

extração sustentável de comunidades amazônicas. Para a etapa produtiva, a 

empresa utilizará a tecnologia disponível para a fabricação de produtos cosméticos, 

disponibilizados no mercado por fornecedores desta área, localizados tanto no 

Brasil, quanto no exterior. O uso da tecnologia se dará: 

a Na produção: Produtos de origem vegetal, aliados ao avanço 

tecnológico, proporcionam condições de inserir no mercado produtos modernos que, 

dentro da visão vegana, consigam atender às demandas do mercado, trazendo 

praticidade e multifuncionalidade no uso, eficiência na sua composição e 

considerando o atendimento das expectativas do mercado consumidor. 

Um profissional bem-informado, sobre as possibilidades que as composições 

naturais e o uso de equipamentos podem proporcionar a uma fabricação de 

cosméticos, consegue proporcionar bons resultados à empresa, sendo uma aposta 

que deve ser buscada. 

b Na comercialização: Além de atender a linha produtiva, a tecnologia 

também se faz de grande utilidade na hora da comercialização, ou seja, para 



74 

 

atender todas as etapas que abrangem desde a pré-venda, até a entrega dos 

produtos, e que envolvem: a busca de informações, o sanar dessas informações 

pelo portfólio informativo, disponibilizado nos diversos canais, o meio de pagamento 

a partir da escolha da cliente, a logística utilizada para entregar o produto comprado, 

bem como o processo de avaliar a compra, a escolha, os produtos em si e a marca 

como um todo. 

Desta maneira, a empresa deve focar associar a marca e os produtos com a 

tecnologia, formando uma parceria necessária, que enseje inovação e modernização 

em todas as etapas do processo. 

c Big data: Os avanços tecnológicos já disponibilizam condições de 

formar um banco de dados, sobre diversas questões relacionadas a uma fábrica de 

cosméticos, ajudando a viabilizar a empresa, bem como aumentar a qualidade dos 

produtos e serviços disponibilizados. 

Na Telúrica, o big data pode ser aplicado tanto para o banco de informações 

sobre clientes, quanto nas formulações dos perfumes, ampliando a aceitação e 

divulgação da marca, além de outras possibilidades, ligadas ao crescimento 

comercial do negócio. 

 

8.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A marca Telúrica Cosméticos será registrada no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), a fim de representar os produtos e serviços 

comercializados, dando segurança à empresa e impedindo que terceiros utilizem a 

marca para outros fins, mesmo para comercializar os produtos de forma alheia à 

vontade ou processos utilizados pela empresa. 

 

8.4 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

Para se manter inovadora no mercado, a empresa deve buscar parcerias 

com instituições de pesquisas e de tecnologia, a fim de atualizar sua produção e o 

atendimento das necessidades do seu mercado consumidor. A empresa deve 

incorporar a inovação à sua estratégia comercial.   

Algumas instituições que disponibilizam parcerias e convênios para atender 

a indústria de cosméticos são: o Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de 
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Cosméticos (NEATEC), da USP, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII), através do Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, além do SENAI, dentre outros. 

  

8.6 COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS / CONCORRÊNCIA 

 

Com relação à comparação entre a empresa Telúrica Cosméticos com a 

concorrência, citada e descrita no item 6,4, a empresa deste projeto apresenta 

algumas diferenciações importantes, considerando que os produtos tendem a ser 

produzidos dentro de um conceito similar (componentes extraídos do ambiente 

natural, sem composições químicas danosas ao cabelo, com  apelo sustentável e 

marketing verde). 

Neste sentido, a diferença para a Telúrica estará condicionada à prestação 

dos serviços no espaço de beleza para cabelos naturais, instalado na cidade de 

Niterói, que possibilitará o atendimento direto à consumidora e a apreciação dos 

produtos produzidos na fábrica. Posteriormente, o oferecimento de franquias e 

microfranquias de espaços de beleza e stands de produtos também se mostram um 

mercado promissor. 

Conjuntamente ao atendimento na estrutura física, a empresa estará voltada 

à prestação de consultorias na área de cabelos cacheados/crespos e conceito 

vegano, através da disponibilização de cursos e aulas para profissionais e clientes, 

ainda em formato de estudo e aprimoramento. 

 

8.7 ESTRATÉGIA PARA ENTRADA NO MERCADO 

 

A estratégia de entrada no mercado pode ser explicada, conforme a  matriz 

Ansoff, criada por Igor Ansoff, em 1981 (ALVAREZ, 2018). Ele acreditava na 

importância das empresas avaliarem todo o mercado, para serem mais bem-

sucedidas. A matriz é um quadrante formado por dois eixos: mercados x produtos. A 

ideia é cruzar os elementos desses quadrantes e assim, criar novas oportunidades 

estratégicas para a organização, além de maximizar o poder das já existentes. 

Para Ansoff, tanto os mercados, quanto os produtos, podem ser novos ou já 

existentes, e neste cenário, surgem quatro estratégias que podem ser traçadas: 

a) Penetração de mercado; 
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b) Desenvolvimento de mercado; 

c) Desenvolvimento de produtos, e; 

 d) Diversificação. 

Conforme a Matriz, proposta por Ansoff, a Figura 12 apresenta a estratégia 

escolhida pela empresa deste projeto, considerando a análise realizada nos seus 

ambientes interno e externo. 

 

Figura 12 - Estratégia para a empresa 

 

Fonte: Alvarez (2018). 

 

A estratégia da empresa é, inicialmente, atender de maneira local, através 

do espaço de beleza em que apresentará e utilizará seus produtos. Paralelamente, a 

venda eletrônica poderá ser incrementada, considerando que haverá uma estratégia 

de divulgação dos produtos e serviços, o que ensejará a conquista das clientes e 

fidelização à marca. 

A estratégia de Desenvolvimento de Mercado foi a mais adaptável para o 

caso da Telúrica Cosméticos e visa inserir produtos e serviços do seu portfólio, para 

atender a mercados que precisa conquistar, que podem ser o mercado já atendido 

pela concorrência, havendo, assim, a necessidade de conquistar, mas também pode 

ser um nicho de mercado, que ainda não está sendo atendido, possibilitando, deste 

modo, que este segmento venha a adquirir os produtos e serviços. 
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8.8 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

O relacionamento com os(as) consumidores(as) se dará nos seguintes 

canais de comunicação: 

a) Site empresarial: Com aplicação de técnicas de SEO, para melhorar a 

visualização e possibilitar que a empresa fale com o consumidor, sobre a proposta 

de valor. O site eletrônico permitirá o levantamento de informações sobre os 

produtos e serviços, além do direcionamento para a compra eletrônica dos produtos 

comercializados. Os canais de comunicação gerenciados pela marca serão 

disponibilizados no site institucional. 

 

Figura 13 - Prévia do Site E-commerce 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 

 

b) Chat online: Ferramenta para atender na página empresarial, com 

atendimento pré-programado de perguntas, respostas e encaminhamento da 

chamada. Entre os benefícios: auxilia na escalada da escolha do/a cliente; convite 

interativo para as/os visitantes; registro da localidade de acesso do/a cliente; tempo 

de permanência na página; integração com o e-mail e redes sociais; criação de 

modelos de respostas, além de diversas ferramentas analíticas, que servem para 

melhorar a estratégia da empresa. 

c) Redes Sociais: Facebook, Instagram e YouTube. As redes sociais são um 

dos canais mais eficientes de comunicação, dado o número de adeptos e o tempo 

que as pessoas gastam nas redes, fazendo com que a interação da organização 



78 

 

através destas redes seja imprescindível. As redes sociais criam engajamento do 

público-alvo, quanto mais presença nas redes sociais, maior tende a ser o público 

atingido. 

Figura 14 - Prévia do Feed da empresa no Instagram 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 

 

d) Influenciadores digitais (Marketing de influência): forma de investir na 

comunicação da marca e/ou dos produtos através de indivíduos que possuem 

influência ou liderança sobre potenciais compradores. A apresentação da marca pelo 

influencer interfere na decisão de compra dos seus seguidores, em parte pela 

confiança destes na opinião daquele. Existem no mercado plataformas e recursos, 

que proporcionam a escolha dos influenciadores que mais podem representar a 

marca. 

Figura 15 - Influenciadoras parceiras da marca 

 

Fonte: Portfólio da empresa (2021). 
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e) E-mail Marketing: Facilita e deixa ágil a comunicação com os contatos. O 

gerenciador de e-mail permite entregar a comunicação certa no tempo certo, de 

forma automatizada. Disponibiliza diversas ferramentas para a interação com o 

cliente: envio de conteúdo personalizado; disparos programados, segmentados; 

integração com outros canais como o próprio site, o Marketing de Conteúdo e etc. 

f) Canal reclame aqui (FAQ/Perguntas Frequentes): Disponibilizado como um 

recurso no site da empresa, comunicando ao consumidor que ele tem um canal 

exclusivo para reclamar ou pedir explicações sobre uma queixa pessoal, com 

relação ao produto e serviços adquiridos. 
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9 PLANO FINANCEIRO 

 

O plano financeiro abrange os custos, despesas e receitas, projetados para 

a Telúrica Cosméticos e é utilizado para realizar a viabilidade econômico-financeira 

do presente projeto. Após a realização do plano financeiro ideal (aqui referido como 

“Plano A”), percebeu-se que seria necessário dispor de um alto investimento inicial, 

o que elevaria consideravelmente os riscos e a complexidade. Desta forma, optou-se 

por realizar um novo levantamento, mencionado como “Plano B”, para viabilizar o 

início das atividades de forma regulamentada, porém, dispondo de um investimento 

inicial mais enxuto. A principal diferenciação entre os planos consiste na forma de 

produção (Plano A - produção própria; Plano B - produção terceirizada) e no fato que 

o Plano B não conta com a estrutura para o salão de beleza nem para os cursos. 

 

9.1 INVESTIMENTOS INICIAIS – PLANO A versus PLANO B 

 

O investimento inicial é referente aos investimentos, para preparação do 

espaço físico, com relação aos móveis e materiais necessários para pôr a empresa 

em funcionamento, sendo demonstrado nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Investimento Inicial do Plano A 

Item Quant. Valor Unitário 

Abertura da empresa   R$      3,500.00 

Aluguel de imóvel   R$    12,000.00 

Reserva de Caixa   R$    10,000.00 

 Obras de reforma e adaptação   R$    50,000.00 

Mobiliário/Maquinário de produção   R$    38,660.00 

Mobiliário de escritório   R$    12,250.00 

Mobiliário/ equipamento de salão   R$    18,000.00 

Ar-Condicionados   R$      6,600.00 

TI (Computadores, impressora, câmera, sistema, 
antivírus) 

  R$      5,600.00 

Sistema de alarme e segurança   R$      2,000.00 

Treinamento de colaboradores   R$      5,000.00 

Viagem para fechamento de negócios com comunidades 
remotas 

 R$    10,000.00 

Marketing e Publicidade   R$      3,000.00 

Matéria-prima vegetal   R$      5,000.00 

Matéria-prima sintética/processada   R$      5,000.00 

Embalagens   R$      1,000.00 

Etiquetas, folders e papelaria   R$      1,000.00 

Material de Limpeza   R$      2,000.00 
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Material de Higiene e proteção pessoal 
Criação dos Cursos 

  R$      4,000.00 
 R$      6,500.00 

TOTAL   R$  201,110.00 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 

Tabela 2 - Investimento Inicial do Plano B 

Item Quant. Valor Unitário 

Abertura da empresa   R$      3,500.00 

Registro na ANVISA   R$      2,750.00 

Protótipos dos produtos   R$      2,400.00 

Aquisição do primeiro lote de produtos   R$      8,173.00 

Mobiliário para estoque   R$      1,500.00 

Mobiliário de escritório   R$      1,100.00 

Ar-Condicionado   R$      1,100.00 

TI (Computador, impressora)   R$      3,000.00 

TOTAL   R$    23,523.00 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

9.2  PREVISÃO DE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 

 

A Tabela 2 apresenta o fluxo de caixa com uma estimativa média de receita, 

custos e despesas a partir do sexto mês de implantação da empresa, apresentando 

um extrato condensado do período. Como o plano escolhido para implementação 

inicial  é o Plano B, demonstraremos apenas  os dados referentes a este  curso de 

ação. 

Tabela 2 - Fluxo de Caixa I ano 

ENTRADAS 1º Semestre 2º Semestre TOTAL 

Receitas R$ 33,538.21 R$ 59,414.99 R$    92,953,20 

DESPESAS / CUSTOS 1º Semestre 2º Semestre TOTAL 

Custos Totais R$ 18,951.59 R$ 33,510.12 R$    52,425.71 

Despesas Totais R$ 42,603.53 R$ 43,638.60 R$      86,242.13 

Total de Despesas 
R$ 61,519.21 

R$ 77,148.72 R$    138,667.84 

Fluxo de Caixa 
-R$ 27,980.90 

- R$ 17,733.73 R$    -45,714.63 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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As receitas da empresa são provenientes da venda dos produtos 

comercializados na loja virtual. A partir do extrato apresentado na Tabela 2, é 

realizada a estimativa das receitas, custos e despesas para três anos, previstos para 

a análise da viabilidade, considerando que a partir do segundo ano haverá um 

incremento nas vendas de 10%, baseando-se no crescimento médio do setor no 

Brasil. 

A Tabela 3 apresenta, então, a projeção para os três anos. Os valores são 

dados em (R$). 

 

Tabela 3 - Projeção de receitas, custos e despesas (três anos) 

ENTRADAS  I a. II a. III a. 

Receita Bruta Total  92,953.20 301,611.06 978,656.65 

     

DESPESAS / CUSTOS  I a. II a. III a. 

Impostos e deduções sobre vendas  3,718.13 12,064.44 39,146.27 

Custos dos produtos  52,425.71 170,017.07 551,368.11 

Despesas admin. e de escritório  14,124.00 14,604.22 15,100.76 

Despesas de MKT e comercialização  24,000.00 48,000.00 96,000.00 

Despesas com serviços de terceiros  1,200.00 1,236.00 1,273.00 

Outras despesas  19,200.00 19,776.00 20,034.33 

Despesas com pessoal  24,000.00 38,400.00 61,400.00 

Total de Despesas  138,667.84 304,097.73 784,322.47 

     

Fluxo de Caixa  -45,714.64 -2,486.77 194,344.18 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

9.3 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

A partir do Fluxo de Caixa, é possível realizar a análise financeira para o 

presente projeto, sendo possível demonstrar os cálculos de indicadores de 

viabilidade (VPL, TIR e Payback). O investimento inicial de R$ 23.523,00, 

necessários para atender os primeiros passos do novo negócio. A TMA no presente 

estudo foi definida utilizando rentabilidade média de uma carteira de investimentos, 

ficando definida para 7%. 

A Tabela 4 apresenta o resumo dos resultados encontrados na viabilidade 

econômica referente à TIR, VPL e Payback. 



83 

 

 

Tabela 4 - Resultado da Viabilidade Econômico-financeira 

   

Fluxo Valores 

Fluxo descontado Investimento inicial -R$23,523.00 

Fluxo de caixa - Ano 1 -R$           45,714.63 -R$  42,723.96 

Fluxo de caixa - Ano 2 -R$             2,956.47 -R$   2,582.29 

Fluxo de caixa - Ano 3  R$         188,465.28  R$153,843.81 

Indicadores de análise de investimento  

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 7%  

VPL R$85,014.56  

TIR 51%  

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

a Taxa Mínima de Atratividade – TMA: Para este projeto, a TMA, ou o 

custo de oportunidade, foi definida utilizando a média de rentabilidade da carteira de 

investimentos atual da empreendedora, acrescida em 2% referente ao risco, ficando 

definida para 7%. 

b Valor Presente Líquido – VPL: O VPL é um método de avaliação da 

viabilidade financeira de um empreendimento. Conforme Cecconello e Ajzental 

(2008), esta ferramenta tem por objetivo demonstrar para o investidor o ganho 

líquido após a amortização do investimento. 

Neste projeto, através da aplicação da fórmula do VPL, encontrou-se o 

seguinte resultado: 

a Utilizando uma taxa de atratividade de 7% a.a., o VPL encontrado para 

este projeto foi de R$ 85,014.56; 

b O VPL encontrado para este projeto foi de R$  85,014.56; 

c A interpretação para este projeto, após resultado do VPL é que o 

projeto é viável. 

c) Taxa Interna de Retorno – TIR: A partir do fluxo de caixa, foi encontrado 

o resultado da TIR = 51% a.a. 

Amparada à Taxa de Atratividade, a TIR indica a taxa mínima para aceitação 

ou rejeição do projeto (CARNEIRO, 2017), e neste critério, o investimento deste 

projeto se mostrou aceitável, pois a TIR foi maior que a taxa estimada para a TMA, 

viabilizando o projeto. 
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d Payback: O Payback é o tempo necessário (em anos) para que o 

investidor recupere o montante do investimento inicial aplicado no negócio. Segundo 

Cecconello e Ajzental (2008), quanto menor o prazo de Payback de um 

empreendimento, mais atrativo ao investimento ele se torna. 

No caso deste plano, embora tendo aplicado uma TMA, com uma taxa 

considerável, o resultado se apresentou viável, visto que no terceiro ano há um fluxo 

de caixa positivo, pagando o investimento inicial do projeto. 
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DISCUSSÃO 

 

Pode-se afirmar que a consciência ou o interesse, perante as questões 

ambientais, possui grande impacto na preferência por cosméticos verdes. Foi 

observado, na prática, que as consumidoras tendem a optar por produtos verdes se, 

quando chega o momento de fazer uma decisão de compra, esta consumidora está 

ciente da proveniência e do destino pós-uso do cosmético que está adquirindo. 

Reforça-se, assim, a ideia de que uma das formas de minimizar o impacto ambiental 

dos produtos e atingir a sustentabilidade, é através da promoção do consumo verde, 

conforme  afirmado por Liobiniené e Bernatoniene (2017, p.110). 

O perfil traçado por Lira (2018) demonstrou que alguns fatores estão 

associados à valorização dos produtos ecológicos e isso pode ser comprovado 

através da interação com as/os clientes Telúrica, com destaque para os fatores da 

preocupação ambiental e da mudança de hábitos. Estes são mais comuns em 

consumidoras do gênero feminino, com maior grau de escolaridade e renda, e 

comprova-se que este comportamento se amplia paralelamente à consciência 

ecológica destes indivíduos, conforme exposto por Lira e em consonância com o 

perfil observado de clientes da empresa. Foi observado também que os clientes 

tendem a cobrar um posicionamento ético da empresa e da empreendedora (por 

exemplo: ser vegana) e se mantém fiéis à empresa enquanto acreditarem que este 

posicionamento está de acordo com seus próprios valores. 

  Claro que para tornar toda a cadeia de fornecimento sustentável, conforme 

proposto por Gabler et al. (2017), haverá a necessidade de reassegurar as parcerias 

com os fornecedores que estão voltados para a sustentabilidade, pois esta é a única 

forma de garantir o alinhamento ético e consequente impacto socioambiental 

positivo do empreendimento. À medida que a empresa apresentar maturidade para 

expansão e seguir com a pesquisa e desenvolvimento de fórmulas limpas, haverá a 

necessidade de buscar certificações que assegurem toda a cadeia de produção. 

Ademais, as matérias-primas precisão ser adquiridas junto às cooperativas 

certificadas ou passíveis de certificação, para garantir um desenvolvimento bem 

amparado pelos três tripés da sustentabilidade (social, econômico e ecológico). 

Estas parcerias precisam então ter algumas características, como: Remunerar 

adequadamente as comunidades coletoras; Ser rentável e dar suporte o crescimento 
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da empresa e;  Ser regenerador para a natureza, como um sistema agroflorestal 

e/ou sintrópico. 

Desta forma, conforme proposto por Santos e Silva (2017), o Triple Bottom 

Line da empresa foi elaborado buscando integrar as múltiplas melhorias que o 

negócio pretende promover ao longo do desenvolvimento de suas atividades, 

considerando o respeito e a responsabilidade sobre as questões socioambientais 

como uma bússola que permitirá navegar por todas as áreas e impactar 

positivamente todas estas interfaces, como pode ser visto na imagem abaixo. 

 

Figura 16 - Tripé de Sustentabilidade da Telúrica Cosméticos 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

Buscamos considerar os objetivos sociais e ambientais dentro dos próprios 

objetivos estratégicos, como pôde ser observado ao longo do plano, inclusive 

adequando as necessidades de todos os stakeholders envolvidos, conforme 

proposto pelos autores Santos e Silva (2017), que consideram o próprio meio-

ambiente e comunidade, na qual a empresa está inserida como stakeholders 
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fundamentais. Através desta bússola ética, é possível superar as dificuldades 

explicitadas pelos autores, em relação à tentativa de satisfazer o interesse de 

diversos stakeholders, visto que buscamos alinhar todos os atores em torno de uma 

causa em comum. Isso pode ser visto, por exemplo, no plano de arrecadação de 

capital para o crescimento da empresa, dando-se preferência ao financiamento 

coletivo no lugar do venture capital (investidores acionistas).   

Ainda em relação à sustentabilidade da empresa, Gabler et al. (2017) 

menciona alguns critérios para a criação de um plano de negócios sustentável, 

conforme foi visto no referencial teórico. Ele menciona que um plano de negócios 

sustentável deve unificar a visão organizacional, criando lideranças modelo e 

adereçando os diversos stakeholders, com uma mensagem clara. 

Nestes aspectos, a própria trajetória da empreendedora tem um destaque, 

visto que toda criação inicial da empresa foi pautada no ideal de sustentabilidade 

almejado e a crença de que é possível construirmos um futuro melhor para o 

planeta, caso assumamos responsabilidade por tomar as ações corretas, com 

valores bem definidos. No que tange o foco na inovação, ficou claro que a própria 

proposta de produto principal da empresa é um produto inovador e o grande desafio 

para implantar um plano com estas características é prever o comportamento do 

consumidor, diante da inovação que está sendo proposta. 

Outro grande desafio encontrado foi a efetivação de estratégias, para 

entrelaçar a missão financeira da empresa, com a missão de sustentabilidade, pois o 

capital necessário para montar uma empresa de maior porte, que 

consequentemente traria maior impacto positivo, não estava facilmente disponível, 

fazendo com que a empresa precisasse pivotar seu modelo de negócios atual. 

A ideia inicial da Telúrica Cosméticos era desenvolver uma linha completa 

de produtos de beleza no formato sólido, inspirada nas mudanças que vêm 

ocorrendo no cenário internacional, representado por empresas pioneiras neste 

segmento Zero Waste, como a Lush. Entretanto, após a realização das pesquisas de 

mercado e da própria experiência adquirida no processo, percebeu-se que, no 

Brasil, o mercado de cosméticos sólidos ainda é muito incipiente e a própria saída 

da Lush do mercado nacional pôde demonstrar isso. 

Optou-se, então, por pivotar o foco para o mercado de cosméticos capilares, 

de forma que os xampus e os condicionadores sólidos Telúrica logo se tornaram o 

carro chefe de vendas da empresa. O nicho mais representativo de vendas foi o dos 
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cabelos cacheados, visto que a fundadora da empresa tem este tipo de cabelo e 

ainda não existiam no mercado, até aquele momento, produtos sólidos 

especialmente formulados para este público. 

A própria metodologia da Startup Enxuta prevê a necessidade de pivotagem. 

A pivotagem (do termo inglês to pivot, que significa girar) é o ato de modificar o rumo 

do negócio ou a estratégia aplicada, por não ter obtido os resultados esperados a 

priori, até que se encontre um modelo de negócios eficaz, melhores soluções e um 

caminho mais lucrativo, porém, sem modificar a base/eixo da empresa e perder a 

posição já adquirida. 

O próprio Eric Ries (2011) cita o fracasso como um pré-requisito para a 

aprendizagem. Aprendizagem esta que foi muito necessária no último ano. À medida 

que a pandemia de COVID-19 avançou, muitas empresas que sobreviveram tiveram 

que pivotar e criar novas estratégias para pagar as contas. No caso da Telúrica, não 

foi diferente e a queda brusca de receita, no início do período de isolamento social, 

levou a empreendedora a buscar novas alternativas de ganho (visto que parte da 

receita era obtida através de feiras e eventos presenciais). 

Por necessidade, iniciou-se o e-commerce e, em busca de maiores margens 

de receita, a empreendedora foi adentrando mais ainda no mercado de HairCare, ao 

realizar o curso especialização em cabelos naturais, começando a oferecer a 

prestação de serviços capilares aliados à venda de produtos. Esse movimento logo 

se mostrou benéfico, pois as clientes passaram a confiar ainda mais na empresa 

como referência para o público das cacheadas sustentáveis. 

Após a validação do novo modelo de negócios e o estabelecimento do e-

commerce, a estratégia utilizada para alavancar o negócio e torná-lo rentável foi a 

de “bootstrapping”, que, de acordo, com a Associação Brasileira de Startups (2017), 

é uma forma de iniciar negócios com recursos próprios, sem o apoio de 

investimentos externos. Esta estratégia foi escolhida para se obter um maior controle 

do caixa, uma vez que se utiliza o próprio faturamento mensal para pagar os custos 

e despesas, levando a um maior controle financeiro na trilha de aprendizado. 

De acordo com Ye (2017), 31% das startups morrem até o terceiro ano e 

51% até o quinto ano. Em empresas que optaram pelo bootstrapping, é mais 

provável que os empreendedores tenham adquirido o set de habilidades necessárias 

para garantir a sobrevivência da empresa, como um mindset mais “enxuto” e melhor 

administração de recursos limitados. 
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Em concordância com os estudos, restrições financeiras constituem o 

principal motivo de falência dos novos negócios e adquirir as estratégias de 

bootstrapping pode representar uma vantagem competitiva. 

Por outro lado, um dos motivos que também leva à falência precoce de 

empresas é o baixo capital humano do time de fundadores. Um dos lados negativos 

do bootstrapping envolve a necessidade de aquisição de maior capital humano, para 

administrar todas as multifunções da empresa, sob o risco de negligenciar certas 

áreas e empreendedores solo ou sem experiência podem facilmente ficar frustrados 

com a alta demanda de conhecimentos e habilidades necessárias. Com isto em 

mente, foi necessário buscar aprofundamento do know-how empreendedor através 

de cursos e programas, como o Minor de Empreendedorismo e Inovação da UFF em 

2019, o Programa Empreendedorismo de Impacto em 2020, que levou à germinação 

da empresa no Instituto Gênesis em 2021. 

A realização das atividades propostas pelo Plano de Negócios Circular, 

estabelecidas por Ferreira e Pinheiro (2017) também foi essencial para compreender 

de forma mais sistêmica as diversas áreas da empresa, ajudando a direcionar o foco 

para as áreas que precisam de mais atenção e desenvolvimento, buscando 

aperfeiçoar o planejamento empresarial. Abaixo, o resultado final, obtido após tentar 

responder os principais questionamentos realizados pelos autores, que criaram esta 

metodologia, de forma resumida.
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Tabela 5: Plano de Negócios Circular da Telúrica Cosméticos 

Empresa: Telúrica Cosméticos 

Oportunidade 

Qual a sua ideia 
de negócio? 

Produtos capilares sustentáveis voltadas para o 
público de cabelo natural aliada a serviços de beleza e 
saúde dos fios. 

Qual a inovação 
desta ideia? 

O formato de apresentação dos produtos é sólido (em 
barra). Aliar a venda de produtos aos serviços 
capilares para ensinar a mulher cacheada a cuidar de 
seus cabelos de forma correta e ecológica. 

Qual o nome da 
ideia de 
negócio? 

Telúrica Cosméticos. 

Como a ideia 
será sustentável 

econômica, 
social e 

ambientalmente? 

A sustentabilidade econômica para o consumidor se 
dá através do design minimalista. Como são produtos 
concentrados, usa-se apenas o necessário para cada 
tipo de cabelo e evita-se o desperdício. Como são 
multifuncionais, podem substituir várias etapas na 
rotina de beleza com apenas um produto. 
A sustentabilidade social ocorre na produção e coleta 
de matéria-prima, que busca utilizar somente insumos 
nacionais, oriundos de produção florestal não-
madeireira, coletados e cultivados por comunidades 
florestais. 
Ambientalmente, além de estimular a regeneração 
florestal, os produtos são sólidos, eliminando a 
emissão de plásticos, e o rótulo e a embalagem são 
totalmente biodegradáveis. 

Empresa 

Qual a missão, a 
visão e os 

valores da sua 
ideia de 

negócio? 

Nossa missão é expandir a consciência 
socioambiental transcendendo o autocuidado para o 
cuidado com o planeta e empoderando mulheres da 
sua beleza natural. Em nossa visão, entendemos que 
não há limites para a beleza natural e sustentável. 
Queremos ser cada dia mais sustentáveis, buscando 
uma produção limpa com matérias-primas naturais e a 
utilização de embalagens biodegradáveis para os 
nossos cosméticos. Buscamos construir 
relacionamentos sólidos e duradouros com nossos 
clientes, parceiros comerciais e colaboradores, 
ensinando-os a serem cada vez mais sustentáveis e a 
se tornarem exemplos em suas comunidades. Vamos 
promover o empoderamento, a aceitação e a 
autoestima para mulheres negras e afrodescendentes 
através da redefinição dos padrões de beleza. Nossos 
valores são cuidado; sustentabilidade; empatia, 
compaixão; ética; apoio; eficiência; responsabilidade; 
minimalismo; qualidade. 

Qual é o tipo de 
empreendimento 
da sua ideia de 
negócio? 

Comercialização de produtos cosméticos e prestação 
de serviços na área da beleza capilar. 

Quais os pontos 
fortes e fracos 
da sua ideia de 

Pontos Fortes: Promoção do consumo para produtos 
naturais para autocuidados; Promoção econômica 
para os compostos e serviços; Atendimento e cuidados 
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negócio? personalizados; Disponibilização de espaço para 
experimentação dos produtos; Produtos naturais e de 
qualidade; Valorização da cacheada e do cabelo 
natural; Mão-de-obra capacitada; Localização 
privilegiada. 
Pontos fracos: Segmento ainda pouco representativo 
economicamente; Empresa nova no mercado/aumento 
dos gastos com recursos (financeiros, tempo e 
humano); Elevado custo para manutenção da estrutura 
física de atendimento e distribuição; Aumento para os 
gastos iniciais com as estratégias de Marketing. 

Equipe 

Quais os cargos 
necessários para 
realizar a ideia? 

Responsável administrativo; Auxiliar; 
Entregador. 

Quais as 
funções de cada 
gestor da ideia 
de negócio? 

Responsável pelos setores de administração e 
finanças, marketing e vendas; e logística operacional. 

Marketing / 
Vendas 

Qual frase pode 
comunicar sua 

ideia de 
negócio? 

Cuide de você; cuide do planeta. 

Como e onde 
serão divulgados 

os produtos e 
serviços? 

Midias sociais, e-commerce, marketplaces, 
feiras e comércio vegano, influenciadores digitais. 

Qual o preço e a 
quantidade de 

vendas estimada 
de seus produtos 

e serviços? 

Produtos: R$37 cada barra de xampu ou 
condicionador com 60g.  Serviços: Consultoria online 
R$40,00 / Corte a seco: R$80 / Tratamentos: R$60  A 
venda mínima para pagar os custos operacionais é de 
80 unidades/mês (ponto de equilíbrio). O objetivo é 
alcançar a meta de venda de produtos em 600 un/mês 
e venda de serviços em 32 atendimentos/mês  para 
atingir uma remuneração adequada como Pro-Labore. 

Consumidor 

Quais 
expectativas dos 
consumidores a 
ideia de negócio 

pretende 
atender? 

O consumidor espera receber um produto de 
alta qualidade, prático, multifuncional e eficiente para 

cuidar e embelezar os cabelos, além disso, o 
consumidor espera que o produto seja sustentável, 

vegano, biodegradável e que não gere lixo, nem 
desperdício. 

Quais serão as 
pessoas que 

comprarão seus 
produtos e 
serviços? 

Mulheres brasileiras que optaram por utilizar o 
cabelo natural, consomem produtos naturais, faixa 

etária millennials e geração Z (os eco-ansiosos), com 
acesso ao ensino superior, de classe média-alta e que 
utilizam as mídias sociais, principalmente Instagram e 

YouTube. 

Produtos 
e Serviços 

Quais as 
características 

de todos os 
produtos e 
serviços 

oferecidos? 

Xampu sólido detox: Para cabelos mistos, oleosos ou 
com caspa. Com copaíba, carvão ativado e blend de 
óleos essenciais refrescantes.  Xampu sólido floral. 
Para cabelos ressecados ou danificados. Com 
murumuru, lanolina vegana e blend de óleos 
essenciais florais.  Condicionador sólido floral 3 em 
1. Para cabelos cacheados e crespos. Com cacau, 
murumuru, lanolina vegana e blend de óleos 
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essenciais. Todos em tamanhos pequeno e grande 
(30g e 60g). Serviços: Consultoria online R$40,00 / 
Corte a seco: R$80 / Tratamentos: R$60 

Finanças 

Quanto será o 
investimento 

inicial? 
R$ 23,523.00. 

Quem serão os 
investidores? 

Crowdfunding inicial para viabilizar o primeiro lote e o 
capital de giro, com meta mínima de R$10 mil. 

Investimento próprio através de recursos financeiros 
acumulados, mediante o crescimento orgânico da 

empresa em torno de R$10 mil. Caso necessário será 
realizado um empréstimo para atingir o valor total para 

início. 

Quais serão os 
gastos 

operacionais? 

Custo de produção: R$17/um; 
Custos fixos: R$7.31/um; 

Despesas variáveis: R$1.31/um. 

Produção 
e Operações 

Quais as etapas 
de produção e 
prestação de 

serviços a partir 
dos 

fornecedores até 
o consumidor? 

Aquisição dos produtos acabados; Atualização 
do estoque no site, Lançamento e divulgação dos 

produtos; Venda; Embalo e envio dos produtos; Pós-
venda e feedback do cliente; Etapas da prestação de 

serviços: Divulgação, Agendamento de horários, 
Contato inicial, Realização do atendimento e; 

Feedback do cliente. 

Ambiente 

Quais as 
oportunidades 

do mercado que 
favorecem a 

ideia? 

Crescimento do market share para produtos naturais; 
Momento de diversidade capilar no Brasil; Nicho de 
mercado do consumo consciente em franco 
crescimento; Potencial crescimento da marca via 
estabelecimento do e-commerce; Mercado eletrônico 
em franco desenvolvimento, sendo útil ao crescimento 
da empresa; Possibilidade de ampliação geográfica de 
atendimento, via e-commerce aliado ao crescimento 
da fábrica; Possibilidades de formar parceiras para 
revenda dos produtos; 

Quais as 
ameaças do 
mercado que 
prejudicam a 

ideia? 

Concorrência com produtos/marcas já estabelecidos 
no mercado; Não aceitação dos produtos pelas 
consumidoras; Oscilações de preço dos produtos a 
partir do preço dos compostos/matéria-prima; 
Mudanças da legislação sobre extração da matéria-
prima com interferência na produção. 

Quais serão e 
quais as 

características 
dos concorrentes 

diretos e 
indiretos? 

Os concorrentes da Telúrica Cosméticos são 
representados por empresas que objetivam alcançar o 
segmento de clientes preocupados/as com os 
cuidados com o cabelo, sem renunciar ao uso de 
produtos naturais, com apelo sustentável e produção 
limpa. Os concorrentes atuais do mercado são as  
marcas: Relax Cosméticos; Use BOB; Unevie. 
Os concorrentes do espaço de beleza são 
representados por empresas que objetivam alcançar o 
segmento de clientes em busca de tratamentos 
naturalistas, tricológicos e voltados para o público de 
cabelo natural. Os principais concorrentes são os 
salões de beleza: MCN (Meu Cabelo Natural); A 
Naturalista; Laces and Hair. 

Fonte: Autoria própria (2021).
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CONCLUSÃO 

 

A aquisição de maior capital humano, através do desenvolvimento do plano 

de negócios, a partir de todos os conhecimentos previamente adquiridos, posta ao 

serviço de um melhor planejamento e visão empresarial, se mostrou uma das 

melhores estratégias de bootstrapping, que junto com a pivotagem, utilizada para 

abranger uma maior fatia do mercado, possibilitaram o florescimento da Telúrica e 

abriram novas possibilidades e novos caminhos a serem trilhados. 

A conclusão deste plano, alinhada com os outros processos de 

desenvolvimento da marca, culminando no financiamento coletivo que será realizado 

para arrecadar o capital necessário para a completa regularização da empresa no 

modelo de terceirização da produção, serão os próximos passos, necessários para a 

consolidação da empresa no mercado nacional, assim como o estabelecimento de 

um espaço profissional para atendimentos capilares. 

Consideramos que o sucesso da aplicação do Plano de Negócios está 

intimamente ligado ao timing ideal, que conforme proposto por Hopp e Greene 

(2018), deve ser realizado concomitantemente às outras atividades de gestão 

administrativa da empresa. Este plano se mostrou um instrumento de suma 

importância para o planejamento do negócio, não restando dúvidas quanto à 

utilidade deste. 

Pode ser constatado que as ressalvas quanto à necessidade ou não de um 

plano de negócios deveria gravitar em torno do timing – ao invés de “se” o plano 

deve ser feito, considerar “quando” este deve ser feito. É fato que caso este 

houvesse sido escrito em um estágio muito prematuro, como, por exemplo, antes 

dos primeiros testes e da fase de validação, provavelmente teria pouca utilidade. 

Entretanto, este trabalho demonstrou que o timing ideal ocorre após a 

validação do modelo de negócios. As experiências adquiridas através do Minor de 

Empreendedorismo e Inovação e através da germinação da empresa no Instituto 

Gênesis foram de essencial importância para gerar mais segurança, durante o 

processo de planejamento, para que a empreendedora pudesse partir para a 

sistematização do negócio, através de um instrumento mais detalhado e robusto 

como este plano de negócios. Escrever um plano antes de obter estas experiências 

seria, no mínimo, superficial e insuficiente. 
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Tendo em vista todos os aspectos observados, há que se reforçar a 

perspectiva da mudança paradigmática necessária para alcançar os patamares 

ideais de sustentabilidade. As grandes empresas já possuem o mercado, porém não 

possuem o propósito. Se o setor de negócios não estiver atento a isso, irá perder 

espaço gradativamente, à medida que o consumidor criar novos níveis de 

consciência ambiental e passar a optar por empresas com valores alinhados aos 

seus. Nosso desafio se encontra em descobrir novas estratégias para mudar o 

modelo mental dos consumidores e quebrar as barreiras iniciais para que eles 

também possam se permitir experimentar coisas novas e fazer essa transição 

sustentável. 
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APÊNDICE 

 
 

Apêndice A - Modelo de Entrevista de Pesquisa de Mercado Cosmético realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação da UFF em 2019 

 
 
PESQUISA DE MERCADO COSMÉTICO 
 
Entrevistador: 
Data: 
Nome: 
Idade: 
Email: 
Whatsapp (opc): 
Ocupação: 
Escolaridade: 
Bairro: 
Se encaixa no perfil? 
Relação com o entrevistador: 
Forma de realização da entrevista 
 
1)Você usa cosméticos? 
2) O que vem a sua mente com a palavra? 
3) Me conta um pouco sobre a sua história com os cosméticos. 
4) Quanto você gasta por mês com cosméticos?   
5) Você lê os rótulos dos produtos? 
6) Como você se sente a respeito dos componentes dos seus cosméticos? 
7) Qual cosmético você mais valoriza? 
8) Alguém indica os cosméticos que você usa? 
9) Quais são suas insatisfações com os cosméticos? 
10) Como você toma suas decisões de compra? 
11) Como foi a sua última experiência de compra? 
12) Como você lida com o descarte de lixo no dia a dia? 
13) Gostaria de continuar fazendo parte da nossa pesquisa? 
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Apêndice B.1 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
 

 



102 

 

Apêndice B.2 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
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Apêndice B.3 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
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Apêndice B.4 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
 
 
 
Apêndice B.5 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
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Apêndice B.6 - Respostas obtidas na pesquisa de Mercado Cosméticos realizada 
no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
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Apêndice C - Gráficos dos resultados mais importantes obtidos na pesquisa de 
Mercado Cosméticos realizada no Minor de Empreendedorismo e Inovação. 
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Apêndice D - Feedbacks dos Clientes através das redes sociais 
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