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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como escopo a elaboração de um Plano de Negócios com o principal 

objetivo de avaliar a viabilidade de implantação de uma prestadora de serviços no segmento 

de Beleza e Estética, o Espaço de Beleza Kavitá. Para compor este estudo, foram realizados: 

análise de mercado, incluindo panorama, dimensionamento, tendências, possíveis 

concorrentes e fornecedores; análise financeira; plano de marketing; e as diretrizes 

estratégicas que nortearão a tomada de decisão em relação ao processo de criação do novo 

negócio. Este planejamento permite definir o negócio em si, o público-alvo, a necessidade de 

investimento, os objetivos organizacionais, e como eles poderão ser alcançados.  

 

Palavras-chave: Plano de Negócios; segmento de Beleza e Estética; viabilidade. 

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to draw up a business plan aiming to estimate the feasibility of 

estabilishing a Beauty and Aesthetics service provider, the Kavitá Beauty Parlour. In order to 

write the present piece of work, a research was conducted on the overview, the beauty 

industry sizing and its trends, possible major competitors and suppliers, including financial 

and marketing analysis along with strategic guidelines which will lead the decision-making 

process. This planning helps to define the type of establishment to be undertaken, the target 

audience, the investment needs, organizational objectives as well as the means to accomplish 

them. 

 

Keywords: Business Plan; Beauty and Aesthetics Sector; Feasibility 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O projeto consiste na implantação do Espaço de Beleza Kavitá, uma empresa 

prestadora de serviços no segmento de Beleza e Estética, a ser localizada no bairro da Tijuca. 

A identificação da oportunidade de negócio está baseada em algumas análises do mercado de 

beleza, entre elas o fato de que há uma tendência de crescimento para os próximos anos. 

Embora existam muitos concorrentes, verificou-se que ainda há uma lacuna por serviços 

inovadores e de qualidade, tendo, portanto, espaço para inserção e crescimento no mercado. 

Os estudos e pesquisas indicam que os cuidados com a estética são cada vez mais 

requisitados entre as mulheres, principalmente com a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, o que exige maior preocupação com a aparência, criando assim um maior espaço 

para as pequenas empresas de prestação de serviços, como as do ramo de beleza e estética. 

Optou-se por focar a atuação da Kavitá, pelo menos inicialmente, no público formado 

por mulheres de 30 a 50 anos, das classes B e C da Tijuca e Vila Isabel. A empresa deseja 

conseguir captar clientes constantemente, manter a padronização e o bom atendimento, ter 

profissionais bem motivados e controle dos gastos.  

Haverá um leque diversificado de serviços e serão comercializados alguns dos 

produtos utilizados no salão. Além disso, pretende-se ofertar alguns diferenciais, como 

brinquedoteca para que as mulheres possam levar seus filhos ao salão sem se preocupar; Dia 

de Noiva – para a noiva e sua mãe; Fashion Party Kids; e a parte de Estética – que engloba 

depilação, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem modeladora e tratamentos estéticos 

como criolipólise e manthus.  

O investimento inicial será de R$ 95.775,00. É estimado um faturamento bruto de R$ 

722.712,00 no primeiro ano, R$ 1.247.944,80 no segundo e R$ 1.414.705,68 no terceiro. O 

retorno do investimento será ainda em seu primeiro ano, 9 meses após sua abertura. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DO FOCO DE ATUAÇÃO 

 

 

O Espaço de Beleza Kavitá é uma empresa prestadora de serviços voltada para o 

segmento da beleza e estética, um instituto de beleza. Entre os serviços ofertados, vale 

destacar: cortes, secagem, nutrições, coloração, escovas, penteados, luzes, balaiagem, 

cauterização e relaxamento, maquiagem, design de sobrancelhas, micro pigmentação de 

sobrancelhas, tintura de sobrancelhas e cílios, depilação, drenagem linfática facial e corporal, 

massagem modeladora, limpeza de pele, nutrição facial, massagem relaxante, peeling, 

manicura, pedicura, spa dos pés, spa das mãos, tratamentos estéticos como criolipólise e 

manthus, unha de gel.  

A escolha da localização do instituto foi feita após uma pesquisa de mercado, onde foi 

constatado que o público–alvo se encontrava em regiões com um bom poder aquisitivo, 

predominantemente classe média e classe média-alta. Nesse sentido, o lugar escolhido pela 

empresa foi o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

Como forma de se diferenciar no mercado, a empresa focará em atributos como 

agilidade, qualidade e comodidade na prestação do serviço, tendo como aliada a tecnologia, 

uma vez que o agendamento será feito através de aplicativo e site. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

   

1.2- PERFIL DO EMPREENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescência 
Ingresso no mercado de 

Trabalho 
Escolha 

Universidade Futuro Futuro 

Futuro 

Na adolescência, resolvi 
cursar Administração de 

Empresas. 

Ao me formar ingressei no 
mercado de trabalho. E ainda não 

tinha muita certeza de qual pós 

realizar após formada. 

Quando fiquei desempregada, 

decidi realizar outra 

graduação. 

E então escolhi Processos 
Gerenciais na UFF. Durante esse 

tempo, concluí um MBA em 

Finanças. 
 

Para o futuro, pretendo 

realizar um intercâmbio para 

aperfeiçoar o meu inglês. 

 

E passar em um concurso 

público, para adquirir 

estabilidade financeira. 

 

E quando estiver estabilizada 

financeiramente, desejo ter o 

meu próprio negócio. 
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1.3 DESCRIÇÃO LEGAL  

 

O Instituto será caracterizado, inicialmente, como Empresa de Pequeno Porte- EPP, 

que permite faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000,00, e seu enquadramento tributário 

será o Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 155/2016, com vigência a partir 

de 01/01/2018. Será composto pela sócia-administradora Karla Waleska e terá capital inicial 

de R$ 110.000,00. 

A razão social do instituto de beleza será Espaço de Beleza Kavitá EPP, e nome 

fantasia Espaço de Beleza Kavitá. Foi realizada uma pesquisa na base de dados no INPI e a 

marca Kavitá aparentemente está disponível, conforme imagem a seguir: 

 

Domínio de internet: www.espacodebelezakavita.com.br 

 

Para legalização da empresa será preciso se adequar a um conjunto de leis e 

regulamentos específicos do setor, conforme pesquisa resumida a seguir: 

 Em 26 de janeiro de 1999 foi criada pelo Ministério da Saúde, do Governo Federal, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a finalidade de promover e 

proteger a saúde, garantindo segurança sanitária de produtos e serviços e prevenindo as 

pessoas quanto a sua saúde – Lei nº 9.782. São de competência da ANVISA a 

regularização, controle e fiscalização dos produtos e serviços que englobem qualquer risco 

à saúde do ser humano. Por isso, os salões de beleza devem ser devidamente 

regularizados. 
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 A ANVISA lançou em maio de 2003 o “Guia para Avaliação de Segurança de Produtos 

Cosméticos”, visando à segurança dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes. E desde janeiro de 2012, a lei nacional 12.592/12 reconhece os profissionais de 

beleza e torna obrigatório o seguimento das normas da ANVISA. 

 Art. 273 do Código Penal - Adicionar formol ou qualquer outra substância a produtos 

sujeitos à vigilância sanitária é infração sanitária (adulteração ou falsificação) é crime 

hediondo pela legislação brasileira. 

 Vale ressaltar a importância da observância da Lei 6.360/76, que dispõe sobre a 

Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos, os cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 

providências. 

 RDC 15/2013 de 27/03/2013 - regulamenta o uso da substância acetato de chumbo em 

cosméticos, no Brasil. 

 Lei nº 8.078 de 11 de setembro 1990 - Adequação dos serviços às especificações do 

Código de Defesa do Consumidor. 

 Lei 13.352/2016 - regulamenta os contratos de parceria entre donos de salão de beleza e 

profissionais que atuam nesses estabelecimentos. Possibilita as associações entre os salões 

— detentores dos bens materiais necessários ao desempenho das atividades profissionais 

de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador - e os 

prestadores desses serviços. De acordo com a lei, não haverá relação de emprego ou de 

sociedade entre o profissional e o salão enquanto durar a relação de parceria. O 

profissional-parceiro poderá ser constituído sob a forma de pessoa jurídica. Além disso, 

cabe ao salão reter os valores relativos a tributos e contribuições sociais e previdenciárias 

devidas pelos profissionais. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

 

Inicialmente, a equipe será composta por nove (9) funcionários. As funções e 

competências serão divididas de acordo com os níveis estratégico, tático e operacional, com 

as especificações a seguir: 

-Nível Estratégico e Nível Tático:  

Serão formados pela empreendedora, que será a Diretora Geral e ficará responsável 

por todo o gerenciamento da empresa. Cuidará da parte burocrática, como a realização de 
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pagamentos bancários, seleção, contratação/demissão de pessoal, verificação do cumprimento 

das normas impostas pelos órgãos públicos, pesquisas para melhoria das ações de marketing, 

contato com os fornecedores, pesquisas de preço, avaliações e seleções dos mesmos, controle 

dos funcionários, compras e relacionamento com o cliente.   

-Nível Operacional: 

No primeiro ano, a equipe de profissionais será composta por: 2 cabeleireiros, 2 

manicures, 1 esteticista, 1 maquiador, 1 recepcionista e 1 auxiliar de limpeza.  

A partir do segundo ano, o quadro de funcionários será aumentado e passará a ser: 3 

cabeleireiros, 3 manicures, 2 esteticistas e se manterá a quantidade de recepcionista, 

maquiador e auxiliar de limpeza. 

 Cabeleireiros: Responsabilidade de realizar cortes, coloração, penteados, escovas e 

tratamentos. Profissional que conhece a tipologia, processos de corte e embelezamento 

dos cabelos e a tecnologia dos produtos que serão utilizados. 

 Manicures: Responsabilidade no cuidado com unhas das mãos e dos pés, bem como 

cuidado com mãos e pés, com a realização de massagens relaxantes. 

 Esteticista: Responsabilidade pelo cuidado corporal e facial, com tratamentos de pele e 

massagens estimulantes para perda de medidas e relaxamento, design de sobrancelhas, 

micro pigmentação de sobrancelhas e cílios, tratamentos estéticos como depilação, 

manthus e criolipólise. 

 Maquiador: Responsabilidade pela maquiagem. Não será fixo do instituto, será 

remunerado de maneira variável, por serviço prestado. 

 Recepcionista: Atender e receber os clientes, organizar agenda de atendimento, manter o 

ambiente de trabalho em ordem, efetuar o pagamento. Trata-se de um profissional-chave 

na empresa, pois a ele cabe o primeiro contato com os clientes para levantamento das 

necessidades e identificação do serviço a ser realizado, registrando a demanda do cliente. 

Essa profissional deve ter facilidade de comunicação, boa postura pessoal e realizar um 

atendimento de excelência, o que proporcionará ao cliente confiança. 

 Auxiliar de limpeza: Responsável por manter a limpeza e organização constante no 

instituto. 
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Organograma 

 

 

1.5 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E LAYOUT 

 

  Nossa estrutura física para atendimento aos clientes foi projetada da seguinte maneira: 

Sala de Atendimento: Onde será feita a prestação do serviço de maquiagem, cabelo e unha. 

A sala de atendimento conterá: 1 espelho grande; 2 cadeiras para cabeleireiro; 3 cadeiras para 

lavagem de cabelos; 3 cadeiras para manicure; 2 cadeiras para maquiagem. 

 

Sala de Estética: Local onde serão feitos depilação, drenagem linfática facial e corporal, 

massagem modeladora, limpeza de pele, nutrição facial, massagem relaxante, hidratação 

corporal, peeling, tratamentos estéticos como depilação, criolipólise e manthus e o dia da 

noiva. A sala de estética conterá: 1 cama onde será feita depilação e estética corporal, 1 

espelho, 1 aparelho de estética e 1 cadeira de estética facial. 

 

Recepção e Caixa: Onde será feito o atendimento e pagamento. 

Conterá: 1 mesa de computador, 1 cadeira, 1 computador, 1 telefone, 1 impressora. 

 

Diretora Geral 

Cabeleireiros 

Esteticista 

Manicures 

Maquiador 

Recepcionista 

Auxiliar de serviços 
gerais 
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Brinquedoteca: Local onde ficarão as crianças. 

A brinquedoteca conterá: 1 televisão; 1 vídeo game; 1 computador e brinquedos avulsos. 

Espaço Fashion Party Kids: espaço reservado para as meninas. 

Conterá: 1 cadeira para cabeleireiro; 1 cadeira para lavagem de cabelos; 1 cadeira para 

manicure e 2 espelhos. 

 

Sala de Espera: Local onde as clientes aguardarão até o atendimento. Terá: 2 sofás, 2 

cadeiras, 1 bebedor, 1 cafeteira e 1 televisão. 

 

1 Banheiro Feminino e 1 Masculino 

 

Escritório: Onde será feita toda a rotina administrativa. Terá: 2 mesas, 2 computadores e 1 

impressora. 

 

Espaço Para o Colaborador: Será um ambiente para que os colaboradores possam 

descansar, almoçar e lanchar. Terá uma geladeira, mesa, cadeiras, televisão e sofá. 
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Estimativa de capacidade produtiva por ano 

 

 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Cabeleireiro 240 360 360

Sem profissional 192 192 432

Cabeleireiro 240 360 360

Esteticista 240 480 480

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro 240 360 360

Manicure 480 720 720

Esteticista 120 240 240

Esteticista 120 240 240

Cabeleireiro, 

manicure, esteticista 

e maquiador

48 48 48

Esteticista 120 240 240

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro, 

maquiador e 

manicure

192 432 768

Cabeleireiro 240 360 360

Esteticista 60 120 120

Cabeleireiro 240 360 360

Maquiador 48 48 48

Esteticista 120 240 240

Esteticista 120 240 240

Esteticista 120 240 240

Cabeleireiro 240 360 360

Esteticista 240 480 480

Cabeleireiro 48 192 432

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro 240 360 360

Cabeleireiro 120 180 180

Esteticista 120 240 240

Esteticista 60 120 120

Manicure 480 720 720

Manicure 480 720 720

Esteticista 60 120 120

Esteticista 240 480 480

Manicure 336 504 504

Manicure 336 504 504

Manicure 720 1080 1080

7572 12228 12228 Total 

Máximo Atendimento 

Estimado/Ano

 Unha do Pé Simples 

 Unhas de gel 

 Tratamento estético - Criolipólise, 

 Unha da Mão Simples 

 Spá dos pés 

 Tintura de sobrancelha 

 Sobrancelha Pinça 

 Spá das mãos 

 Secagem 

 Sobrancelha Cera 

 Piastra (prancha) 

 Relaxamento 

 Peeling 

 Penteado 

 Micro pigmentação de sobrancelha 

 Nutrições 

 Massagem modeladora 

 Massagem relaxante 

 Luzes 

 Maquiagem 

 Hidratação 

 Limpeza de pele 

 Escova simples  

 Fashion Party Kids - Serviço 

esporádico 

 Escova de tratamento 

 Escova Progressiva 

 Dia da noiva - Serviço esporádico 

 Drenagem linfática 

 Depilação 

 Design de sobrancelha 

 Corte 

 Decoração unha  

 Cílios 

 Coloração 

 Brinquedoteca 

 Cauterização 

Serviço Profissional

 Balaiagem 
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Layout 

 

 
 

 

22 m 

10,30 m 
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

2.1 PANORAMA DO MERCADO  

 

O mercado da beleza tem bastante concorrência, mas ainda assim, com serviços de 

qualidade e inovadores sendo oferecidos, tem lugar para crescer e prosperar. Em relação ao 

mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), conforme dados do 

Euromonitor de 2017, o Brasil ocupa a quarta posição no mercado global em beleza, atrás do 

Japão, China e dos Estados Unidos, representando 6,9% do consumo mundial.  

O crescimento do mercado brasileiro diminui a distância entre o Japão, que perdeu 

participação ao passar de 8,3% em 2016 para 7,8% em 2017. Além disso, o Brasil retoma a 

sua posição de 3º maior mercado em cuidados para cabelos e higiene oral, o que comprova a 

constante preocupação da população com produtos essenciais para a manutenção da saúde. 

Em relação à América Latina, o país manteve a participação de 49% na região. 

Os cuidados com a estética são bastante requisitados entre as mulheres, principalmente 

com a inserção da mulher no mercado de trabalho, que exige muito da aparência, criando 

assim um maior espaço para as pequenas empresas de prestação de serviços, como do ramo de 

beleza e estética.  

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), os principais influenciadores da evolução do mercado são: a 

participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; o aumento da expectativa 

de vida; lançamentos constantes de produtos; uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado 

com a saúde e bem-estar; e a participação do homem no consumo de produtos HPPC que vem 

se intensificando. 

Com base no site do Sebrae, existem poucos salões com espaços destinados para 

crianças. Então é um bom mercado a ser explorado, já que atenderemos crianças oferecendo 

serviços direta e indiretamente para elas. 

Entre os principais atores do mercado, vale destacar: 

 Governo: cumprimento da legislação do ramo e pagamento de impostos. 

 Clientes: serviços e produtos de qualidade com preço justo. 

 Fornecedor: receber pelas vendas e fidelizar seus clientes formando parcerias. 

 Funcionário: receber uma boa remuneração e trabalhar em um ambiente agradável que 

proporcione crescimento. 
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 Proprietário: ter o retorno do valor investido com o sucesso do negócio. 

 Concorrente: necessidade de superar os demais do mesmo ramo. 

 

2.2 DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 

 

A seguir, há um conjunto de tópicos com dados de dimensionamento do mercado. Por 

meio da análise dos dados, é possível ter uma ideia do potencial do setor: 

 As famílias brasileiras gastam nada menos do que R$ 20,3 bilhões por ano com 

serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure. Esses dados fazem parte de um estudo 

da Fecomércio-SP. As informações foram estimadas com base na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, do IBGE. 

 De acordo com o IBGE é considerada classe B a família que tem renda de 10 a 20 

salários mínimos, e classe C a que tem a renda de 4 a 10 salários. Soma-se a isso o 

fato de que a classe B gasta cerca de R$ 2,9 bilhões com beleza. Já a classe C gasta R$ 

11,8 bilhões. 

 De acordo com o site armazemdedados.rio.rj.gov.br, (baseado em características 

gerais da população de estatísticas municipais -Tabela 2962 - População residente por 

grupos de idade e sexo, segundo as Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas 

- Município do Rio de Janeiro – 2010 - pesquisa feita em 23 de agosto de 2018), no 

bairro da Tijuca (onde se pretende montar o empreendimento) e Vila Isabel temos uma 

estimativa de 371.120 habitantes, dos quais em torno de 56% são do sexo feminino, ou 

seja, 207.517 são mulheres. 

 De acordo com o site oriodejaneiro.com/tijuca-htm, a Tijuca é considerada um bairro 

de classe média à classe média alta. Estimando que na Tijuca e Vila Isabel 45% dessas 

mulheres sejam da classe B e C, temos aproximadamente 93.000 mulheres como 

potencial de alcance. 

2.3 BARREIRAS À ENTRADA PARA NOVOS COMPETIDORES 

 

Investimentos iniciais: Para criação de um novo salão de beleza com tantos serviços a 

serem oferecidos, faz-se necessária a aplicação de recursos financeiros relativamente altos, da 

ordem de R$ 100.00,00. O elevado gasto para a abertura do salão, dificulta que os serviços 

sejam facilmente imitados, além de necessitar de mão-de-obra bastante qualificada para 

fidelizar os clientes. 
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Custo de mudança: Para entrar no mercado existe um alto custo de mudança, 

convencer o cliente de que pode confiar nos serviços de um novo salão. O nível de fidelidade 

dos clientes aos serviços de beleza é grande. Tendo em vista esse fato, um instituto de beleza 

com equipe profissional nova, que tem pouca credibilidade na região, pode encontrar 

dificuldades para ampliação da carteira de clientes, pois muitos são fiéis aos serviços 

oferecidos pelos profissionais dos salões da região. 

 

2.4 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO E DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo será formado por mulheres de 30 a 50 anos, das classes B e C da 

Tijuca e Vila Isabel. A estratégia utilizada para a segmentação do mercado foi baseada na 

dimensão geográfica, a qual foi escolhida a região da Tijuca e Vila Isabel, que fica na cidade 

do Rio de Janeiro. Seguida por segmentação baseada na dimensão demográfica, que será 

dividida em gênero, faixa etária e renda, restringindo assim o público-alvo, em mulheres de 

30 a 50 anos das classes B e C do bairro da Tijuca e Vila Isabel. 

 

2.5 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Nossos três principais e mais fortes concorrentes diretos que possuem loja na Tijuca 

são: 

o WERNER COIFFER 

 

 

Localização e Horário de funcionamento: Possui 3 lojas na Tijuca. 

1- Shopping Tijuca, Av. Maracanã, 987, Lojas 42 e 43 - Subsolo 

De 10h. às 22h. (segunda-feira a sábado) / 15h às 21h. (domingo) 
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2- Rua Conde de Bonfim, 130, Loja A - Tijuca 

De 9h. às 21h. (segunda-feira a sexta) / 9h às 20h. (sábado) 

3- Rua Santo Afonso, 361 - Tijuca 

De 9h. às 21h. (terça-feira a sexta) / 9h às 20h. (sábado) 

Serviços: Corte e coloração de cabelo, manicura e pedicura, dia da noiva, depilação, 

maquiagem, escovas e tratamentos capilares.  

Público-alvo: mulheres e homens de 20 a 60 anos, inseridos na classe A e B. 

Pontos Fortes: Já é um salão consolidado no mercado desde 1989, possui mais de 50 

franquias no Brasil. Tem selos de excelência em franquias desde 2009, além do 

reconhecimento da Intercoiffure – Associação Internacional dos Mestres Cabeleireiros com o 

prêmio de Melhor Academia do Continente. Possui Clube de vantagens, aceita cartão de 

crédito e tem atendimento personalizado em um ambiente agradável.  

Pontos Fracos: Serviço prestado de maneira não uniforme nas filiais (dados baseados em 

pesquisa feita pelo site “Reclame Aqui” em 17 de outubro de 2018). As maiores reclamações 

foram em relação qualidade do serviço prestado/ profissionais não qualificados, e ao mal 

atendimento, resultando na insatisfação dos clientes. Foi verificado que apenas 43,8% dos 

clientes voltariam a fazer negócio. 

 

o DEGRADÉE BELEZA E BEM ESTAR 

 

Localização e Horário de funcionamento:  

Shopping Tijuca, Av. Maracanã, 987 - Loja 1034 - 1º Piso - Tijuca 

De segunda-feira a sábado: 10h às 22h e domingo: 13h às 21h 

Serviços: corte, depilação, colorometria, escova mega hair, pacotes de estética, penteados, 

escovas especiais, manicura, podólogo, unhas especiais, maquiagem, química, tratamentos 

especiais. 
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Público-alvo: Mulheres da Classe A e B. 

Ponto Forte: Tempo de mercado, fundada em 1995. Possui localização estratégica, dentro do 

Shopping Tijuca, facilitando a visualização do salão, atendimento personalizado, venda de 

produtos pela internet, possibilidade de agendamento online e atendimento todos os dias da 

semana.  

Ponto Fraco: Preços elevados, tempo de espera longo devido à grande demanda. 

 

o AN INSTITUTO DE BELEZA 

 

Localização e Horário de funcionamento: 

Tijuca, Rua Pereira Nunes, 84. 

De terça-feira a sábado das 09h às 20h 

Serviços: Corte de cabelo, manicura e pedicura, maquiagem, escovas e tratamentos capilares.  

Público-alvo: mulheres e homens de 20 a 60 anos, inseridos na classe B e C. 

Pontos Fortes: Promoções e divulgação em sites de compra coletiva, aceita cartão de crédito 

e tem atendimento personalizado em um ambiente agradável e familiar. 

Pontos Fracos: Salão aberto há pouco tempo, com pouco profissionais e pouca divulgação. 

 

 Instituto de Beleza a ser criado: Espaço de Beleza Kavitá. 

Serviços: cortes, secagem, nutrições, coloração, escovas, penteados, luzes, balaiagem, 

cauterização e relaxamento, maquiagem, design de sobrancelhas, micro pigmentação de 

sobrancelhas, tintura de sobrancelhas e cílios, depilação, drenagem linfática facial e corporal, 

massagem modeladora, limpeza de pele, nutrição facial, massagem relaxante, peeling, 

manicura, pedicura, spa dos pés, spa das mãos, unha de gel. 

Horário de funcionamento: Inicialmente de terça-feira a sábado, de 10 às 20 h. 

Diferenciação do produto: 

A empresa irá se posicionar frente à concorrência com serviços diferenciados, que são: 

brinquedoteca; Fashion Party Kids; Dia da Noiva. 

Teremos como aliado, a tecnologia. O agendamento poderá ser feito também através do site 

que será criado e WhatsApp do Instituto. 
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2.6 DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS FORNECEDORES 

 

CASA DO ESTETICISTA 

Empresa reconhecida no ramo de salão de beleza e prazo de entrega rápido. 

Produtos e serviços que oferecem: mobiliário, cosméticos e também oferece cursos.  

Condições de entrega: entrega em toda a cidade do Rio de Janeiro e também possui loja 

física, no Centro e Barra da Tijuca. 

Condições Comerciais: possui televendas e vendas feitas pela internet e na loja com 

pagamento à vista (em dinheiro ou débito, prazo no cartão de crédito e boleto bancário). 

 

STAR HAIR 

Produtos e serviços que oferecem: especializado em cosméticos para cabeleireiras, 

cabeleireiros, esteticistas e manicures. 

Condições de entrega: possui loja física na Tijuca, e televendas. 

 

BELEZA NA WEB 

Produtos e serviços que oferecem: produtos para cabelo, pele, corpo, maquiagens. 

Condições de entrega: a entrega é feita de acordo com os prazos dos correios, não possui loja 

física. 

Condições Comerciais: aceita boleto bancário e cartões de crédito. Permitindo parcelamento 

em até 10 vezes sem juros na Perfumaria, 6 vezes para setor de Corpo e Banho, Cuidados para 

Pele e Maquiagem e em 3 vezes em Cabelos, respeitando o valor mínimo da parcela de R$ 

39,90. 
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3. PLANO ESTRATÉGICO 

 

3.1 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

Missão: Oferecer aos clientes serviços, produtos e atendimento de qualidade e excelência, 

com profissionais qualificados, valorizando a beleza e proporcionando a máxima satisfação. 

 

Visão: Ser reconhecido como um instituto de beleza que investe em tecnologia e inovação, 

para obter a qualidade total em seus serviços, e se tornar referência neste segmento, na região, 

até 2024. 

 

Valores: 

-Ética. 

-Compromisso com a qualidade. 

-Respeito ao meio ambiente. 

 

3.2 ANÁLISE SWOT 

 

Ambiente Interno 

 Fraquezas: empresa não conhecida no mercado; pouca experiência prática da 

proprietária em gestão de salões de beleza. 

 Força: o mercado tem mão-de-obra qualificada; fornecedores com bons prazos de 

pagamento e de entrega; produtos de qualidade e de acordo com a legislação existente. 

 

Ambiente Externo 

 Ameaças: custo de mudança do cliente, que já está acostumado a frequentar determinado 

salão e profissionais; e retração da economia. 

 Oportunidades: sites de compras coletivas e redes sociais; maior ingresso da mulher no 

mercado de trabalho; constante atualização tecnológica, principalmente com relação a 

produtos e técnicas. 
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3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 

Prioridade dos objetivos em relação à gravidade, urgência e tendência: 

 

Atividade/Objetivo 

 

G 

 

U 

 

T 

 

Total 

 

Priorização 

1 5 5 5 125 1° 

2 4 5 4 80 2° 

3 3 3 5 60 4° 

4 4 4 4 64 3° 

PRINCIPAIS 

OBJETIVOS 
METAS INDICADORES AÇÕES 

1. Captar clientes 

Conseguir captar pelo menos 

10 clientes novos por mês 1 

ano após ter aberto o salão. 

Fazer o cadastro de 

cada cliente atendido e 

a data, para poder 

verificar semanalmente 

quantos clientes novos 

foram ao salão, e se 

foram indicados por 
alguém. 

Divulgação do salão em 

redes sociais, site, 

distribuição de panfletos. 

Cobertura dos preços 

praticados nos salões da 

região, válido por até 3 
meses após a abertura. 

2. Padronização e 

bom atendimento 

Índice mensal de reclamações 

de 10% durante os 3 primeiros 

meses. 

Pesquisa de satisfação 

respondida pelos 

clientes será o modo de 

avaliação do 

atendimento prestado. 

Terá programa de 

treinamento interno para 

todos os colaboradores, e 

curso de atualização que 

será dado pelo menos um 
da equipe. 

Índice mensal de reclamações 

reduzidos para até 1% durante 
o restante do ano. 

Avaliação de 

desempenho dos 
funcionários realizado 

semestralmente. 

3.Ter 

profissionais bem 

motivados 

Ter o absenteísmo em no 

máximo 90% por mês. 

 

Anotações de entrada, 

saída dos funcionários 

pela folha de ponto. 

Premiar os melhores 

profissionais, mantendo 

um ambiente competitivo, 

mas saudável e agradável e 

motivando-os para 
buscarem serem cada vez 

melhores no que fazem. 

Diminuir a rotatividade de 

funcionários em 20% nos 

próximos 6 meses. 

Realizar pesquisa de 

satisfação interna com 

os colaboradores 

mensalmente, podendo 

ser secreta. 

4.Reduzir custos e 

despesas 

Reduzir em 2% por mês os 

gastos com despesas gerais 

após 6 meses de abertura do 
salão. 

Fazer uma planilha de 

controle dos gastos 

mensalmente, 

comparando os gastos 
passados com os gastos 

atuais. 

Conscientizar todos os 

colaboradores sobre a 

importância de reduzir os 

gastos desnecessários e 

economizar na escolha dos 

produtos aliando qualidade 

e bom preço, evitar 
desperdícios de água e luz. 

Envolver os colaboradores, 

através de brainstorming 

realizado para gerar ideias 

que visem reduzir gastos. 
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3.4 PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS DE MAIOR PRIORIDADE 

 

OBJETIVO 1 
 

O quê? Aumentar a divulgação do salão, realizando campanhas específicas e 

direcionadas. 

Por quê? Para formação de uma base inicial de clientes. 

Onde? Será feito fisicamente, com distribuição de flyers no bairro, exposição em 

outdoors, virtualmente nas redes sociais, nos sites de compras coletivas e no site 

da empresa. 

Quem? Todos os colaboradores participarão da divulgação. 

Quando? Implementaremos desde antes da abertura do nosso salão, e continuará sendo 

feita constantemente para sempre captarmos novos clientes. 

Como? Distribuição de flyers; cobertura do preço oferecido pelos salões concorrentes da 

região; promoções em sites de compras coletivas; site da empresa, facebook, e 

instagram com fotos dos nossos serviços e as promoções que estão em vigor e 

através do boca a boca. 

Quanto? 

(Recursos e 

mensuração) 

  

 

Investimento constante na divulgação de nossa empresa, aplicando uma % do 

faturamento mensal em propaganda.  

Esse projeto será medido pelos indicadores de % de novos clientes. 
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 OBJETIVO 2 
  

O quê? Manter os profissionais bem treinados e capacitados. 

Por quê? A empresa acredita que funcionários bem informados, treinados e capacitados, 

prestam um serviço com mais eficiência e qualidade. 

Onde? Feiras, workshops, cursos de beleza no SENAC, Embeleze e com os 

treinamentos dentro do próprio salão. 

Quem? O responsável será o gerente geral do salão. 

Quando? Será feito mensalmente o levantamento das necessidades de treinamento e 

atualização, visando facilitar a elaboração dos programas de treinamento para 

desenvolver as habilidades de cada funcionário e melhorar a imagem da empresa 

através da participação em feiras de beleza, quando acontecerem. Treinamento 

dado pelo gerente a todo colaborador assim que entrar e cursos de atualização, 

sempre que necessário, para pelo menos um de cada equipe. 

Como? Através do levantamento das necessidades, os colaboradores participarão de 

seminários, workshops, cursos de especialização para desenvolvimento e 

aprimoramento, participação em feiras de beleza e treinamento internos 

direcionados a sua função, para se manterem atualizados e sintonizados com as 

tendências do setor. E será avaliado se o objetivo foi atingido e atendeu as 

necessidades da empresa. 

Quanto? 

(Recursos e 

mensuração)  

Investimento constante em gestão de pessoas buscando a qualificação dos nossos 

colaboradores, proporcionando ao nosso cliente uma experiência ímpar ao 

utilizar nossos serviços, com investimento aplicado em % de nosso faturamento. 

O projeto será mensurado através de avaliações de desempenho dos funcionários 

treinados, da % da produtividade, pelos indicadores de % da satisfação do 

cliente, e número de reclamação/mês recebidas. 
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OBJETIVO 4 
  

O quê? Reduzir custos e despesas. 

Por quê? Reduzindo os custos e despesas poderá aumentar a lucratividade e se tornar mais 

competitivo. 

Onde? Será realizado internamente no salão. 

Quem? Todos os colaboradores serão responsáveis. 

Quando? Será realizado mensalmente. 

Como? Conscientizar todos os colaboradores sobre a importância de reduzir os gastos 

desnecessários e economizar na escolha dos produtos aliando qualidade e bom 

preço, evitar desperdícios de matéria-prima, água, luz.  

Envolver os colaboradores, através de brainstorming realizado para gerar ideias 

que visem reduzir gastos. 

Quanto? 

(Recursos e 

mensuração) 

Uma % do que for economizado será revertido em bonificações, como forma de 

incentivar os colaboradores a ajudarem a reduzir os gastos. 

OBJETIVO 3 

 
O quê? Tornar o ambiente de trabalho agradável e ter funcionários bem motivados. 

Por quê? Eleger o melhor colaborador e dar incentivos salariais e simbólicos é uma 

maneira de motivar os funcionários a darem o seu melhor, criando um ambiente 

estimulador e assim reter os bons funcionários e diminuir a rotatividade. 

Onde? Será realizado internamente no salão. 

Quem? O responsável será o gerente geral do salão. 

Quando? Será mensalmente. 

Como? Será realizada por meio da pesquisa de opinião feita com os clientes sempre após 

a realização dos serviços, e através da análise da assiduidade e comprometimento 

do colaborador. Serão dadas recompensas financeiras e/ou sociais ao colaborador 

que mais se destacar no mês. 

Quanto? 

(Recursos e 

mensuração) 

Investimento em gestão de pessoas a fim de estimular os funcionários 

estabelecendo um clima interno incentivador. 

O projeto será mensurado através de avaliações de desempenho dos funcionários, 

da % da produtividade e % da satisfação do cliente. 
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3.5 MODELO DE NEGÓCIOS  
 

Modelo Canvas: 
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4. MARKETING E VENDAS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/SERVIÇO 

 

O instituto prestará serviços de cortes, secagem, nutrição, coloração, escovas, 

penteados, luzes, balaiagem, cauterização e relaxamento, maquiagem, design de sobrancelhas, 

micro pigmentação de sobrancelhas, tintura de sobrancelhas e cílios, depilação, drenagem 

linfática facial e corporal, massagem modeladora, limpeza de pele, nutrição facial, massagem 

relaxante, peeling, manicura, pedicura, spa dos pés, spa das mãos, tratamentos estéticos como 

criolipólise e manthus  e unha de gel. Além disso, serão vendidos alguns dos produtos 

utilizados no salão.  

Destacamos a seguir alguns diferenciais:  

 Brinquedoteca, para que as mulheres que não tem com quem deixar seus filhos e querem 

se cuidar possam levá-los. O serviço será cobrado a parte por hora. O ambiente contará 

com computador, videogame e brinquedos; 

 Fashion Party Kids, um serviço adicional e inovador, onde meninas, a partir de 6 anos, 

podem comemorar seus aniversários no nosso espaço e proporcionar às suas convidadas 

(limitado a 4 meninas) um inesquecível dia de princesa, com direito a penteado, 

maquiagem e unha, com produtos desenvolvidos exclusivamente para crianças; 

 Dia da Noiva, serviço desenvolvido para atender a todas as necessidades da noiva, sua 

mãe e madrinhas, em um dos dias mais importantes da sua vida, com atendimento de 

beleza completo e massagens relaxantes. Poderá ser oferecido na casa da cliente ou espaço 

indicado por ela ou, ainda, no próprio instituto. 

Os aparelhos e utensílios usados no Instituto são esterilizados e, alguns, descartáveis, 

de acordo com as normas técnicas da ANVISA. O serviço é prestado com rapidez e exatidão, 

não deixando de atender ao desejo do cliente. O horário de atendimento do Instituto, 

inicialmente, será de terça-feira a sábado, de 10h às 20h. O cliente será atendido de acordo 

com a agenda, porém havendo necessidade, como Dia da Noiva e Fashion Party Kids, poderá 

ser aberto segunda-feira, domingo ou feriado. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EMPRESA 

 

-Processo: Nosso instituto inovará predominantemente na forma como serão os processos 

internamente. A tecnologia será um aliado nos processos. O cliente será atendido na hora 

marcada, e poderá fazer seu agendamento pelo aplicativo, WhatsApp e no site da empresa. E 
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visando reduzir esperas e reclamações, os atrasos serão convertidos em descontos. Toda 

cliente que cortar o cabelo e realizar um tratamento ganhará uma taça de champagne.  

 

-Produto/Serviço: Serão oferecidos serviços inovadores como a brinquedoteca e a Fashion 

Party Kids. 

 

4.3 FORMAS DE EVITAR IMITAÇÕES 

 

 O serviço que será prestado não necessita de Registro de Propriedade Intelectual. Foi 

realizada uma pesquisa no Instituto Nacional de Propriedade Indústria, e foi concluído que 

não existe marca registrada como o mesmo nome do empreendimento a ser realizado, 

conforme demonstrado no capítulo 1. Mas há algumas formas de evitar que o serviço seja 

facilmente imitado: 

 Adoção de processos bem definidos; 

 Padronização no atendimento; 

 Ambiente agradável para os clientes e funcionários; 

 Profissionais qualificados; 

 Fortalecimento da marca para que seja referência, e sinônimo de qualidade, 

fidelizando assim os clientes.  

 

4.4 COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS E/OU CONCORRENTES 

 

SALÃO SERVIÇOS OFERECIDOS VANTAGENS E 

DESVANTAGENS 

Espaço de 

Beleza Kavitá 

Cortes, secagem, nutrições, 

coloração, escovas, penteados, luzes, 

balaiagem, cauterização e 

relaxamento, maquiagem, design, 

micro pigmentação e tintura de 

sobrancelhas e cílios, depilação, 

drenagem linfática facial e corporal, 

massagem modeladora, limpeza de 

pele, nutrição facial, massagem 

relaxante, peeling, manicura, 

Vantagem: Brinquedoteca e 

Fashion Party Kids, pois são 

serviços não oferecidos pelos 

concorrentes.  

Desvantagem: Salão aberto de 

terça-feira a sábado somente. 
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pedicura, spa dos pés e das mãos, 

tratamentos estéticos como 

criolipólise e manthus,  unha de gel e 

o dia da noiva. 

Werner 

Coiffer 

Corte e coloração de cabelo, 

manicura e pedicura, dia da noiva, 

depilação, maquiagem, escovas e 

tratamentos capilares. 

Vantagens: Possui 3 lojas na 

Tijuca. 

Horário de funcionamento de 

segunda-feira à domingo. 

Desvantagens: Falta de 

padronização na prestação do 

serviço. 

Degradée 

Beleza e Bem 

Estar 

Corte, depilação, colorometria, 

escova mega hair, pacotes de 

estética, penteados, escovas 

especiais, manicura, podólogo, unhas 

especiais, maquiagem, química, 

tratamentos especiais. 

Vantagens: Localização 

estratégica dentro do shopping 

Tijuca. 

Desvantagens: Tempo de espera 

longo. 

An Instituto 

De Beleza 

Corte de cabelo, manicura e 

pedicura, maquiagem, escovas e 

tratamentos capilares 

Vantagens: Atendimento 

personalizado. 

Desvantagens: Prestação de pouca 

gama de serviços. 
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4.5 FORMAÇÃO DE PREÇO 

Será adotada estratégia de diferenciação para a definição de preços. Os preços dos 

serviços serão mais altos, pois serão oferecidos serviços únicos, e que de acordo com a 

percepção do cliente, valerá a pena pagar mais pela diferenciação existente. Foi aplicada uma 

margem de aproximadamente 10% acima da média dos preços oferecidos pelos concorrentes 

da região. Para captar clientes, inicialmente, o instituto cobrirá os preços dos concorrentes aos 

clientes que assim desejarem. 

 TABELA DE PREÇOS 

SERVIÇOS PREÇOS 
Balaiagem A partir de R$ 190,00* 

Brinquedoteca Por hora R$ 30,00 

Cauterização A partir de R$ 100,00* 

Cílios R$ 190,00 

Coloração A partir de R$ 100,00* 

Corte R$ 60,00 

Decoração unha R$ 15,00 

Depilação A partir de R$ 30,00* 

Design de sobrancelha R$ 45,00 

Dia da noiva Pacotes a partir de R$ 1.600,00 

Drenagem linfática R$ 100,00 

Escova de tratamento A partir de R$ 120,00* 

Escova Progressiva A partir de 180,00* 

Escova simples A partir de R$ 55,00* 

Fashion Party Kids Valor por criança e por hora R$ 

40,00 

Hidratação A partir de 90,00* 

Limpeza de pele R$ 80,00 

Luzes A partir de R$ 170,00* 

Maquiagem R$ 250,00 

Massagem modeladora R$ 90,00 

Massagem relaxante R$ 80,00 

Micro pigmentação de sobrancelha R$ 160,00 

Nutrições A partir de R$ 90,00* 

Peeling R$ 120,00 

Penteado A partir de R$ 80,00* 

Piastra (prancha) A partir de R$ 35,00* 

Relaxamento R$ 110,00 

Secagem R$ 40,00 

Sobrancelha Cera R$ 30,00 

Sobrancelha Pinça R$ 18,00 

Spá das mãos R$ 50,00 

Spá dos pés R$ 50,00 

Tintura de sobrancelha R$ 50,00 

Tratamento estético – Criolipólise e 

Manthus A partir de R$ 130,00 a sessão 

Unha da Mão Simples R$ 20,00 

Unha do Pé Simples R$ 22,00 

Unhas de gel R$ 70,00 

*Depende do tamanho do cabelo ou da área. 
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4.6 DISTRIBUIÇÃO 

 

O Instituto de beleza será localizado na Tijuca, por ser um bairro de fácil acesso a 

clientes dos bairros adjacentes, como Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, por ser uma região que 

possui pessoas com um médio poder aquisitivo e por possuir concorrentes com preços muito 

elevados neste local, aumentando o poder de penetração no mercado.  

O estabelecimento será localizado no centro comercial da Tijuca, um local de fácil 

acesso, com segurança, movimentação de grande público, possui amplo estacionamento para 

veículos, local para carga e descarga de mercadorias, com flexibilidade para ampliação 

conforme o desenvolvimento do negócio. 

 

4.7 PROMOÇÃO 

 

O Espaço de Beleza Kavitá reservará parte de seu faturamento a campanhas de 

promoção e marketing, além da utilização de sites de relacionamento via internet e fará a 

distribuição de cartões de visita e panfletos na porta do estabelecimento. 

Atividades Promocionais: 

 Distribuição de flyers e publicação nas redes sociais e no site contendo informações 

referentes às promoções vigentes e novos procedimentos; 

 Terça-feira 10% de desconto no corte; 

 Cartão fidelidade que acumula pontos para serem trocados por serviços no instituto; 

 Pacotes especiais de desconto em sites de compra coletiva; 

 Desconto de 10% em compra de pacotes de serviços fechados em grande quantidade; 

 Cliente no mês de aniversário tem 10% de desconto nos serviços; 

 A cliente que cortar o cabelo e realizar tratamento terá direito a uma taça de 

champagne; 

 O Instituto aceitará pagamento em cartão de crédito, débito e dinheiro. Os 

parcelamentos serão em até 3 vezes, para valores acima de R$ 300,00. 
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5. PLANO FINANCEIRO 

 

5.1 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

 

 

 Investimentos em obras, instalações e 

legalizações Período 0

Obras e reparos 30.000,00R$     

Decoração 5.000,00R$       

Legalização 5.000,00R$       

Total 40.000,00R$    

 Aquisição de equipamentos e material 

permanente 
Período 0

 Alicate  R$         190,00 

 Ar condicionado   R$       3.000,00 

 Armário para Escritório  R$         600,00 

 Babylise (cacheador)  R$         300,00 

 Balcão  R$         600,00 

 Cadeira Giratória  R$       6.400,00 

 Brinquedos  R$         600,00 

 Mobiliário completo de cabeleireiro 

(cadeira,carrinhos, espelho e bancada) 
 R$     12.000,00 

 Cadeira de escritório   R$         800,00 

 Cadeira de manicura/pedicura  R$       3.800,00 

 Cafeteira  R$           50,00 

Capa de corte  R$         120,00 

 Carrinho auxiliar  R$         380,00 

 Espelho  R$         750,00 

 Estante para esmalte  R$       1.100,00 

 Esterelizador/ Estufa  R$         450,00 

 Garrafa térmica  R$         120,00 

 Geladeira  R$       1.200,00 

 Higienizador de escova  R$         250,00 

 Kit de escovas e pentes  R$         400,00 

 Jogo de móveis para escritório 

(mesa/armário) 
 R$       1.500,00 

 Lavatório para cabelos   R$       5.000,00 

 Maca para estética com escada   R$         550,00 

Manta termoelétrica  R$         100,00 

 Máquina de cortar cabelo  R$         500,00 

 Microondas  R$         540,00 

 Multifuncional  R$         400,00 

 Nichos para toalhas  R$         300,00 

 Notebook  R$       3.000,00 

 Poltrona de espera  R$       1.200,00 

 Prancha alisadora  R$       1.000,00 

Prendedor de cabelo  R$           50,00 

 Purificador de água  R$         500,00 

 Rádio  R$         150,00 

 Revisteiro  R$           90,00 

 Roteador Wireless  R$         115,00 

 Secador de cabelo  R$         900,00 

 Suporte para Tv  R$         180,00 

 Telefone - sem fio   R$         240,00 

 Televisão 32'  R$       1.800,00 

 Televisão 39'  R$       1.200,00 

 Tesoura de cabelo  R$         450,00 

 Tesoura de unha  R$         100,00 

 Vaporizador para hidratação  R$       1.800,00 

 Ventilador  R$         200,00 

 Videogame  R$         800,00 

 Total  R$   55.775,00 

Total 95.775,00R$    

Investimentos do empreendimento
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5.2 PROJEÇÃO DE VENDAS 

 

As vendas foram projetadas de maneira crescente de acordo com os anos, que é o que 

a empresa almeja, e baseadas em uma estimativa de capacidade máxima de atendimento de 

cada profissional, ou seja, quantos clientes cada profissional consegue atender no máximo em 

um ano, levando em consideração as quantidades de horas trabalhadas por dia e os dias 

trabalhados por mês.  As únicas exceções são os serviços considerados esporádicos, como a 

brinquedoteca que não dispõe de profissionais, apenas espaço e brinquedos, a estimativa será 

feita baseada em hora/dia; o dia da noiva; a maquiagem; a fashion party kids e o penteado, 

que foram estimados por quantidade de serviços prestados por semana. 

 

 

Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

240 360 360

192 192 432

240 360 360

240 480 480

240 360 360

240 360 360

480 720 720

120 240 240

120 240 240

48 48 48

120 240 240

240 360 360

240 360 360

240 360 360

192 432 768

240 360 360

60 120 120

240 360 360

48 48 48

120 240 240

120 240 240

120 240 240

240 360 360

240 480 480

48 192 432

240 360 360

240 360 360

120 180 180

120 240 240

60 120 120

480 720 720

480 720 720

60 120 120

240 480 480

336 504 504

336 504 504

720 1080 1080

8100 13140 13956

Projeção de Vendas

Demanda Total ---->>>

Quantidade de Serviços

 Balaiagem 

 Brinquedoteca 

 Cauterização 

 Cílios 

 Coloração 

 Corte 

 Decoração unha  

 Depilação 

 Design de sobrancelha 

 Dia da noiva 

 Drenagem linfática 

 Escova de tratamento 

 Escova Progressiva 

 Escova simples  

 Fashion Party Kids 

 Hidratação 

 Limpeza de pele 

 Luzes 

 Maquiagem 

 Massagem modeladora 

 Massagem relaxante 

 Micro pigmentação de 

 Nutrições 

 Peeling 

 Penteado 

 Piastra (prancha) 

 Relaxamento 

 Secagem 

 Sobrancelha Cera 

 Sobrancelha Pinça 

 Spá das mãos 

 Spá dos pés 

 Tintura de sobrancelha 

 Unha da Mão Simples 

 Unha do Pé Simples 

 Unhas de gel 

 Tratamento estético - 
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5.3. PROJEÇÃO DE RECEITAS DE VENDAS 

 

Será realizado um reajuste anual de 10% em todos os serviços, acima da inflação e levando 

em conta aumentos nos preços dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

Preço Valor
 Reajuste 

anual 
Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

 Balaiagem  R$      190,00 10% 45.600,00R$             75.240,00R$             82.764,00R$             

 Brinquedoteca- 1 hora  R$       30,00 10% 5.760,00R$               6.336,00R$               15.681,60R$             

 Cauterização  R$      100,00 10% 24.000,00R$             39.600,00R$             43.560,00R$             

 Cílios  R$      190,00 10% 45.600,00R$             100.320,00R$            110.352,00R$            

 Coloração  R$      100,00 10% 24.000,00R$             39.600,00R$             43.560,00R$             

 Corte  R$       60,00 10% 14.400,00R$             23.760,00R$             26.136,00R$             

 Decoração unha   R$       15,00 10% 7.200,00R$               11.880,00R$             13.068,00R$             

 Depilação  R$       30,00 10% 3.600,00R$               7.920,00R$               8.712,00R$               

 Design de sobrancelha  R$       45,00 10% 5.400,00R$               11.880,00R$             13.068,00R$             

 Dia da noiva  R$   1.600,00 10% 76.800,00R$             84.480,00R$             92.928,00R$             

 Drenagem linfática  R$      100,00 10% 12.000,00R$             26.400,00R$             29.040,00R$             

 Escova de tratamento  R$      120,00 10% 28.800,00R$             47.520,00R$             52.272,00R$             

 Escova Progressiva  R$      180,00 10% 43.200,00R$             71.280,00R$             78.408,00R$             

 Escova simples   R$       55,00 10% 13.200,00R$             21.780,00R$             23.958,00R$             

 Fashion Party Kids (1 

criança - 1 hora) 
 R$       40,00 10% 7.680,00R$               19.008,00R$             37.171,20R$             

 Hidratação  R$       90,00 10% 21.600,00R$             35.640,00R$             39.204,00R$             

 Limpeza de pele  R$       80,00 10% 4.800,00R$               10.560,00R$             11.616,00R$             

 Luzes  R$      170,00 10% 40.800,00R$             67.320,00R$             74.052,00R$             

 Maquiagem  R$      280,00 10% 13.440,00R$             14.784,00R$             16.262,40R$             

 Massagem modeladora  R$       80,00 10% 9.600,00R$               21.120,00R$             23.232,00R$             

 Massagem relaxante  R$       80,00 10% 9.600,00R$               21.120,00R$             23.232,00R$             

 Micro pigmentação de 

sobrancelha 
 R$      160,00 10% 19.200,00R$             42.240,00R$             46.464,00R$             

 Nutrições  R$       90,00 10% 21.600,00R$             35.640,00R$             39.204,00R$             

 Peeling  R$      120,00 10% 28.800,00R$             63.360,00R$             69.696,00R$             

 Penteado  R$       80,00 10% 3.840,00R$               16.896,00R$             41.817,60R$             

 Piastra (prancha)  R$       40,00 10% 9.600,00R$               15.840,00R$             17.424,00R$             

 Relaxamento  R$      110,00 10% 26.400,00R$             43.560,00R$             47.916,00R$             

 Secagem  R$       40,00 10% 4.800,00R$               7.920,00R$               8.712,00R$               

 Sobrancelha Cera  R$       30,00 10% 3.600,00R$               7.920,00R$               8.712,00R$               

 Sobrancelha Pinça  R$       18,00 10% 1.080,00R$               2.376,00R$               2.613,60R$               

 Spá das mãos  R$       50,00 10% 24.000,00R$             39.600,00R$             43.560,00R$             

 Spá dos pés  R$       50,00 10% 24.000,00R$             39.600,00R$             43.560,00R$             

 Tintura de sobrancelha  R$       50,00 10% 3.000,00R$               6.600,00R$               7.260,00R$               

 Tratamento estético - 

Criolipólise, manthus 
 R$      130,00 10% 31.200,00R$             62.400,00R$             62.400,00R$             

 Unha da Mão Simples  R$       20,00 10% 6.720,00R$               11.088,00R$             12.196,80R$             

 Unha do Pé Simples  R$       22,00 10% 7.392,00R$               12.196,80R$             13.416,48R$             

 Unhas de gel  R$       70,00 10% 50.400,00R$             83.160,00R$             91.476,00R$             

-R$                       -R$                       -R$                       

722.712,00R$          1.247.944,80R$       1.414.705,68R$       
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Total de Vendas
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5.4 PROJEÇÃO DE CUSTOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Custos com produtos Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

 Condicionador 4.200,00R$        6.076,00R$        9.878,40R$           

 Creme de cauterização 4.800,00R$        6.944,00R$        11.289,60R$         

 Creme de relaxamento e 4.800,00R$        6.944,00R$        11.289,60R$         

 Creme para massagem 6.000,00R$        8.680,00R$        14.112,00R$         

 Creme tratamento 3.600,00R$        5.208,00R$        8.467,20R$           

 Cremes e loção para 

depilação 4.800,00R$        6.944,00R$        11.289,60R$         

 Esmaltes 1.800,00R$        2.212,00R$        5.644,80R$           

 Gel de cabelo 360,00R$           520,80R$           846,72R$              

 Gel de limpeza para pele 600,00R$           868,00R$           1.411,20R$           

 Grampos 300,00R$           434,00R$           705,60R$              

 Henna 900,00R$           1.251,60R$        1.693,44R$           

 Kit de maquiagem 2.100,00R$        2.436,00R$        2.822,40R$           

 Kit depilação descartável 3.600,00R$        5.208,00R$        8.467,20R$           

 Kit de tratamento de 

cabelo 3.600,00R$        5.208,00R$        8.467,20R$           

 Kit de escova Progressiva 11.300,00R$       16.716,00R$      16.934,40R$         

 Kit manicure descartável 
4.800,00R$        6.944,00R$        11.289,60R$         

 Leav in 1.200,00R$        1.736,00R$        2.822,40R$           

 Luva  216,00R$           312,48R$           508,03R$              

 Maquiagem 2.200,00R$        1.736,00R$        2.822,40R$           

 Pincel de tintura de 

cabelo 600,00R$           868,00R$           1.411,20R$           

 Prendedor de cabelo 600,00R$           868,00R$           1.411,20R$           

 Protetor solar 3.000,00R$        4.340,00R$        7.056,00R$           

 Removedor de esmalte 600,00R$           868,00R$           1.411,20R$           

 Secante de esmalte 1.200,00R$        1.736,00R$        2.822,40R$           

 Shampoo 4.200,00R$        6.076,00R$        9.878,40R$           

 Tinturas 4.800,00R$        6.944,00R$        11.289,60R$         

 Total 76.176,00R$     108.078,88R$  166.041,79R$      

 Custos com serviços Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

 Manutenção aparelhos e 

consertos 1.200,00R$        1.440,00R$        1.728,00R$           

 Total 1.200,00R$       1.440,00R$      1.728,00R$          

 Total  77.376,00R$     109.518,88R$  167.769,79R$      

Projeção de custos
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Os salários dos profissionais envolvidos com a atividade-fim do salão estão 

apresentados pelo seu custo para empresa, já calculados seus respectivos encargos, com 

FGTS, férias 1/12, vale-transporte, e devidas provisões com aviso prévio e multa de FGTS. 

O maquiador receberá por serviço prestado, e foi calculado baseado na estimativa de 

serviços de maquiagem prevista. 

 

Tipo de profissional
 Custo 

mensal? 
 Salário 

 % de 

encargos 

 Quantidade 

- Ano 1 
Total ANO 1

 Cabeleireiro  Sim  R$       2.440,00  R$            -   2 58.560,00R$              

 Manicure/Pedicure  Sim  R$       2.440,00  R$            -   2 58.560,00R$              

 Esteticista  Sim  R$       2.440,00  R$            -   1 29.280,00R$              

 Maquiador - por 

serviço 
 Sim  R$       6.144,00  R$            -   0,08 6.144,00R$                

152.544,00R$          

Tipo de profissional
 Custo 

mensal? 
 Salário 

 % de 

encargos 

 Quantidade 

- Ano 2 
Total ANO 2

 Cabeleireiro  Sim  R$       2.440,00  R$            -   3 87.840,00R$              

 Manicure/Pedicure  Sim  R$       2.440,00  R$            -   3 87.840,00R$              

 Esteticista  Sim  R$       2.440,00  R$            -   1 29.280,00R$              

 Maquiador - por 

serviço 
 Sim  R$       7.341,60  R$            -   0,08 7.341,60R$                

212.301,60R$          

Tipo de profissional
 Custo 

mensal? 
 Salário 

 % de 

encargos 

 Quantidade 

- Ano 3 
Total ANO 3

 Cabeleireiro  Sim  R$       2.440,00  R$            -   3 87.840,00R$              

 Manicure/Pedicure  Sim  R$       2.440,00  R$            -   3 87.840,00R$              

 Esteticista  Sim  R$       2.440,00  R$            -   1 29.280,00R$              

 Maquiador - por 

serviço 
 Sim  R$       7.728,00  R$            -   0,08 7.728,00R$                

215.128,00R$          

 Salário Bruto 
 Valor para a 

empresa 

1.500,00R$        2.440,00R$   

1.500,00R$        2.440,00R$   

1.500,00R$        2.440,00R$   Esteticista

Maquiador - por serviço

 10% por serviço no Dia da 

Noiva e Fashion Party Kids e 

30% na Maquiagem Profissional 

 Custo com profissionais (seus funcionários diretamente envolvidos com a produção dos bens 

ou serviços) 

Cabeleireiro

Manicure/Pedicure

Total de Custos com Pessoal

Total de Custos com Pessoal

Total de Custos com Pessoal

 ANO 3 

 ANO 2 

 ANO 1 

1/12
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5.5 PROJEÇÃO DE DESPESAS  

Os valores dos salários de todos os funcionários que estão apresentados não 

representam os valores líquidos que serão recebidos pelos mesmos, e sim o máximo que a 

empresa espera gastar, já incluindo os respectivos encargos. 

 

 

 

 

Administrativas e de 

escritório
Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Água Sim 800,00R$           9.360,00R$          10.032,00R$        11.035,20R$        

Aluguel Sim 4.500,00R$        54.000,00R$        59.400,00R$        65.340,00R$        

Aluguel máquina de 

estética
Sim 2.000,00R$        24.000,00R$        26.400,00R$        29.040,00R$        

Depreciações Sim 200,00R$           2.340,00R$          2.508,00R$          2.758,80R$          

Despesas de 

escritório
Sim 300,00R$           3.510,00R$          3.762,00R$          4.138,20R$          

Internet e telefone Sim 300,00R$           3.510,00R$          3.762,00R$          4.138,20R$          

Luz Sim 2.000,00R$        23.400,00R$        25.080,00R$        27.588,00R$        

Manutenção e 

seguro
Sim 700,00R$           8.400,00R$          9.240,00R$          10.164,00R$        

Materiais de higiene 

e limpeza
Sim 400,00R$           4.680,00R$          5.016,00R$          5.517,60R$          

Total 133.200,00R$      145.200,00R$      159.720,00R$      

Marketing e 

comercialização
Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Divulgação Sim 200,00R$           2.340,00R$          2.160,00R$          1.920,00R$          

Flyers Sim 150,00R$           1.755,00R$          1.440,00R$          1.080,00R$          

Site Sim 80,00R$             960,00R$             1.056,00R$          1.152,00R$          

Webdesigner Sim 180,00R$           2.160,00R$          2.376,00R$          2.592,00R$          

Total 7.215,00R$          7.032,00R$          6.744,00R$          

Serviços de terceiros Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Contador Sim 350,00R$           4.200,00R$          5.040,00R$          5.460,00R$          

Total 4.200,00R$          5.040,00R$          5.460,00R$          

Outras despesas Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Outras despesas Sim 300,00R$           3.600,00R$          3.600,00R$          3.600,00R$          

Tarifas bancárias Sim 150,00R$           1.800,00R$          2.160,00R$          1.860,00R$          

Total 5.400,00R$          5.760,00R$          5.460,00R$          

150.015,00R$    163.032,00R$    177.384,00R$    

Projeção das Despesas Gerais

Total das Despesas 

Tipo de profissional Salário % de encargos Quantidade Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Auxiliar de serviços 

gerais
 R$  1.720,00 0,00% 1 20.640,00 20.640,00 20.640,00

Recepcionista  R$  2.070,00 0,00% 1 24.840,00 24.840,00 24.840,00

Pró-labore Diretora-

Geral
 R$  7.000,00 0,00% 1

84.000,00 84.000,00 84.000,00

129.480,00 129.480,00 129.480,00

Despesas com pessoal (profissionais da área administrativa e de atividades de apoio)

Total de Despesas com Pessoal
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5.6 RESULTADOS 

 

A empresa será optante pelo Simples Nacional que possui alíquotas de 6% a 33%. A 

alíquota utilizada sobre a venda de serviços do primeiro, segundo e terceiro ano foi de 16%, 

de acordo com o enquadramento na 4°faixa da nova Tabela do Simples Nacional de 2018 – 

Tabela 3 de Serviços. 

 

 

 

 

 

%

0%

16%

16%

16%

0%

Ano 1 Ano 2 Ano 3

722.712,00R$      1.247.944,80R$    1.414.705,68R$  

 Balaiagem 45.600,00R$        75.240,00R$         82.764,00R$       

 Brinquedoteca 5.760,00R$          6.336,00R$           15.681,60R$       

 Cauterização 24.000,00R$        39.600,00R$         43.560,00R$       

 Cílios 45.600,00R$        100.320,00R$       110.352,00R$     

 Coloração 24.000,00R$        39.600,00R$         43.560,00R$       

 Corte 14.400,00R$        23.760,00R$         26.136,00R$       

 Decoração unha  7.200,00R$          11.880,00R$         13.068,00R$       

 Depilação 3.600,00R$          7.920,00R$           8.712,00R$         

 Design de sobrancelha 5.400,00R$          11.880,00R$         13.068,00R$       

 Dia da noiva 76.800,00R$        84.480,00R$         92.928,00R$       

 Drenagem linfática 12.000,00R$        26.400,00R$         29.040,00R$       

 Escova de tratamento 28.800,00R$        47.520,00R$         52.272,00R$       

 Escova Progressiva 43.200,00R$        71.280,00R$         78.408,00R$       

 Escova simples  13.200,00R$        21.780,00R$         23.958,00R$       

 Fashion Party Kids 7.680,00R$          19.008,00R$         37.171,20R$       

 Hidratação 21.600,00R$        35.640,00R$         39.204,00R$       

 Limpeza de pele 4.800,00R$          10.560,00R$         11.616,00R$       

 Luzes 40.800,00R$        67.320,00R$         74.052,00R$       

 Maquiagem 13.440,00R$        14.784,00R$         16.262,40R$       

 Massagem modeladora 9.600,00R$          21.120,00R$         23.232,00R$       

 Massagem relaxante 9.600,00R$          21.120,00R$         23.232,00R$       

 Micro pigmentação de sobrancelha 19.200,00R$        42.240,00R$         46.464,00R$       

 Nutrições 21.600,00R$        35.640,00R$         39.204,00R$       

Base de cálculo para impostos - SIMPLES NACIONAL

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços - Ano 1

 Receita Bruta Total 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços - Ano 2

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços - Ano 3

Projeção de resultados

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro Ano 1
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 Peeling 28.800,00R$        63.360,00R$         69.696,00R$       

 Penteado 3.840,00R$          16.896,00R$         41.817,60R$       

 Piastra (prancha) 9.600,00R$          15.840,00R$         17.424,00R$       

 Relaxamento 26.400,00R$        43.560,00R$         47.916,00R$       

 Secagem 4.800,00R$          7.920,00R$           8.712,00R$         

 Sobrancelha Cera 3.600,00R$          7.920,00R$           8.712,00R$         

 Sobrancelha Pinça 1.080,00R$          2.376,00R$           2.613,60R$         

 Spá das mãos 24.000,00R$        39.600,00R$         43.560,00R$       

 Spá dos pés 24.000,00R$        39.600,00R$         43.560,00R$       

 Tintura de sobrancelha 3.000,00R$          6.600,00R$           7.260,00R$         

 Tratamento estético - Criolipólise, 

manthus 
31.200,00R$        62.400,00R$         62.400,00R$       

 Unha da Mão Simples 6.720,00R$          11.088,00R$         12.196,80R$       

 Unha do Pé Simples 7.392,00R$          12.196,80R$         13.416,48R$       

 Unhas de gel 50.400,00R$        83.160,00R$         91.476,00R$       

 (-) Impostos e deduções sobre 

vendas - DAS Anual 
79.993,92R$        164.031,17R$       190.712,91R$     

 Receita Líquida 642.718,08R$      1.083.913,63R$    1.223.992,77R$  

 (-) Custos dos produtos e 

serviços 
229.920,00R$      321.820,48R$       382.897,79R$     

 Margem de Contribuição 412.798,08R$      762.093,15R$       841.094,98R$     

 Margem (%) 57% 61% 59%

 Despesas 279.495,00R$      292.512,00R$       306.864,00R$     

 Despesas administrativas e de 

escritório 
133.200,00R$      145.200,00R$       159.720,00R$     

 Despesas de marketing e 

comercialização 
7.215,00R$          7.032,00R$           6.744,00R$         

 Despesas com serviços de terceiros 4.200,00R$          5.040,00R$           5.460,00R$         

 Outras despesas 5.400,00R$          5.760,00R$           5.460,00R$         

 Despesas com Pessoal 129.480,00R$      129.480,00R$       129.480,00R$     

 Lucro Bruto 133.303,08R$      469.581,15R$       534.230,98R$     

 (-) Impostos s/ Lucro -R$                   -R$                   -R$                  

 Lucro Líquido 133.303,08R$      469.581,15R$       534.230,98R$     
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5.7 FLUXO DE CAIXA 

 

 

 

5.8 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

 

 

 TMA: A Taxa Mínima de Atratividade utilizada foi de 15% ao ano. 

 VPL: Além de recuperar o investimento inicial de R$ 95.775,00, o projeto gerará um 

ganho cujo valor presente líquido será de R$ 726.477,08. 

 TIR: A taxa interna de retorno do projeto é de 235%.  Isso significa que é um 

investimento economicamente atrativo, pois a TIR é maior que a Taxa Mínima de 

Atratividade de 15% ao ano. 

 PAYBACK: O retorno do investimento realizado será em 9 meses após sua abertura, ou 

seja, ainda em seu primeiro ano de funcionamento. 

Entradas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Receitas 722.712,00R$      1.247.944,80R$   1.414.705,68R$     

-R$                  -R$                 -R$                   

Total -R$                722.712,00R$      1.247.944,80R$   1.414.705,68R$     

Saídas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

 Deduções -R$                  -R$                 -R$                   

 Impostos sobre as 

vendas de produtos -R$                  -R$                 -R$                   

 Impostos sobre as 

vendas de serviços -R$                  -R$                 -R$                   

 Impostos sobre o lucro 79.993,92R$        164.031,17R$     190.712,91R$        

 Custos totais 229.920,00R$      321.820,48R$     382.897,79R$        

 Despesas totais 279.495,00R$      292.512,00R$     306.864,00R$        

 Investimentos  R$     95.775,00 -R$                  -R$                 -R$                   

-R$                  -R$                 -R$                   

 Total  R$     95.775,00 589.408,92R$      778.363,65R$     880.474,70R$        

Fluxo de caixa líquido 95.775,00-R$      133.303,08R$      469.581,15R$     534.230,98R$        

Fluxo de caixa acumulado 95.775,00-R$      37.528,08R$      507.109,23R$   1.041.340,21R$   

Fluxo de caixa

 Ano 0 -R$         95.775,00 

 Ano 1  R$        133.303,08 

 Ano 2  R$        469.581,15 

 Ano 3  R$        534.230,98 

 VPL R$ 726.477,08

 TIR 235%

 PAYBACK  Mês 9 

 FLUXO DE CAIXA 
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ANEXOS 

 

Etapas para a legalização de um salão de beleza: 

1- Contrato Social. 

2- Registro do Contrato Social. 

3- Registro da empresa na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 

4- Registro na Secretaria da Receita Federal - Inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica e o preenchimento da Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica e do quadro de 

sócios, com validade em todo território nacional. 

5-  Registro na Secretaria Estadual da Fazenda - Inscrição estadual para salão de beleza que 

realizar venda de produtos. Recolhimento do Imposto sobre operações relativas à 

Circulação de Mercadorias. 

6-  Registro na Prefeitura Municipal - Nesse órgão público, o salão de beleza obtém o cartão 

de identificação municipal (inscrição municipal), para recolhimento do Imposto sobre 

Serviços. 

7-  Registro no INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social para providenciar a 

certificação de matrícula no INSS, recolhimento pela empresa e pelo empregado. 

8-  Registro no Sindicato Patronal - As contribuições devidas ao sindicato patronal variam 

de acordo com o mês em que for aberto o salão de beleza.  

9- Alvará de Funcionamento - Para o salão de beleza iniciar suas atividades é necessário que 

ele consiga o Alvará de Funcionamento, que é um documento de aprovação do local, 

expedido pela Prefeitura Municipal. 

10-  Legalização junto ao Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Legislação consultada para elaboração do plano: 

 

 Lei nº 9.782.  

 Lei n° 12.592/12.  

 Lei n° 6.360/76. 

 Lei nº 8.078 de 11 de setembro 1990. 

 Lei n° 13.352/2016.  

 Lei Complementar 155/2016. 

 RDC 15/2013 de 27/03/2013.  


