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RESUMO 

 
      O presente projeto é um Plano de Negócios desenvolvido no intuito de traçar um 

planejamento para a implementação de uma ideia de empreendimento. Trata-se da abertura 

de uma loja de maquiagem que se chamará Girlboss, que tem como objetivo oferecer 

maquiagens de boa qualidade e com preços acessíveis, porém, se diferenciando através de 

estrutura física e, principalmente, no atendimento personalizado, na cidade de Niterói. 

      Para o desenvolvimento do projeto, foi realizada a caracterização da empresa, uma análise 

de mercado, plano estratégico, plano de marketing e vendas e um planejamento financeiro. 

Após o final desses estudos, constatamos que estamos diante de uma boa oportunidade de 

investimento, tendo a possibilidade de unir paixão e carreira e com perspectiva de 

crescimento do mercado para os próximos anos.  

 

      Palavras chaves: Girlboss; maquiagem; atendimento personalizado; paixão. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
      Estudos de mercado apontam para um crescimento vertiginoso no mercado voltado para 

cosméticos e beleza nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), em 2015, o faturamento líquido de 

imposto sobre venda foi de R$ 42,6 bilhões e o crescimento médio deflacionado chegou a mais 

de 10% ao ano. Além disso, o setor tem sido beneficiado devido ao fato de os brasileiros serem 

considerados como um dos povos mais vaidosos do mundo, ocupando a quarta posição no 

ranking mundial. 

      Outro ponto que deve ser destacado é que, atualmente, há uma mudança política no país 

que favorece esse mercado crescente, uma vez que a participação da mulher no mercado de 

trabalho vem aumentando cada vez mais. A mulher brasileira gasta anualmente 11 vezes mais 

com produtos de beleza do que as mulheres inglesas e 61% dos brasileiros consideram a 

aparência física como o fator mais importante para o sucesso.  Portanto, com tantos dados 

positivos apontando para uma tendência no mercado, enxergamos uma boa oportunidade de 

negócio na criação da Girlboss.  
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1. Caracterizaça o da Empresa 

 

     1.1 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DO SEU FOCO DE ATUAÇÃO 

                    O presente projeto apresenta o planejamento de criação e lançamento do 

empreendimento Girlboss, que será estruturado em forma de loja física, com o foco na venda 

de maquiagens de marcas que tenham o preço mais acessível, excelência no atendimento, 

infraestrutura adequada e unindo todos os produtos em um só lugar, na cidade de Niterói, 

mais especificamente, no centro da cidade. 

                    A oportunidade desse projeto surgiu a partir de um hobby, pois sempre amei me 

maquiar, e, com o passar do tempo, comecei a aperfeiçoar técnicas e a conhecer melhor esse 

mundo e seus produtos. Como cliente, sempre tive dificuldades em achar um local onde 

vendam as marcas de maquiagens que são de qualidade e têm preços mais acessíveis. Quando 

encontrava, nem sempre tinha todos os produtos na mesma loja, o atendimento era precário, 

as condições para compra dificultava a escolha certa e a localização era incômoda. 

                   Diante disso, a proposta do meu estabelecimento seria: 

I) Atendimento personalizado e atencioso, onde os clientes serão instruídos 

corretamente na escolha e no uso e poderão testar o produto. 

  

II) Infraestrutura adequada, acolhedora, com a iluminação correta para a escolha 

consciente, lugar para sentar e espelhos. 

 

III) Todos os produtos das marcas que o estabelecimento propõe, para que tudo seja 

encontrado em um mesmo lugar gerando maior conforto e rapidez. 

 

IV) Foco em marcas de qualidade, testadas anteriormente por mim para garantia da 

mesma, porém, que tenham preços mais acessíveis comparados a lojas já 

consolidadas no mercado. 
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     1.2 - PERFIL DOS EMPREENDEDORES 

                    Juliana Vergette (fundadora) – Formanda em Processos Gerenciais com ênfase em 

Empreendedorismo.  
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     1.3 - DESCRIÇÃO LEGAL 

                    Trata-se de uma microempresa do tipo simples nacional. Para sua abertura, será 

necessário um contador para um empreendimento, profissional legalmente habilitado e que 

conhece a legislação tributária, à qual a comercialização e os trâmites legais necessários 

estarão subordinados. 

                   As etapas de registro são:  

a) Busca de nome e marca – verificar se já existe alguma empresa com o nome escolhido 

e a marca que será utilizada. 

 

b) Registro da empresa nos seguintes órgãos: 

  

 Registro na Junta Comercial 

 Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ) 

 Registro na Secretaria Estadual de Fazenda – Sefaz-RJ 

 Registro na Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento 

 Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a 

recolher por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a 

Contribuição Sindical Patronal) 

 Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade 

Social – INSS” 

 Corpo de Bombeiros Militar 

 

c) Adequar as instalações de acordo com o código Sanitário (especificações legais sobre 

as condições físicas). Em âmbito federal a fiscalização cabe a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, estadual e municipal fica a cargo das Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde. 

Destacam-se a legislação específica aplicável às lojas de cosméticos: 

 Lei 2.590, de 11 de junho 1971, regulamentada pelo Decreto 1 .277-N/79 – 
dispõe sobre a atividade e discrimina algumas providências, tais como:  
aprovação da autoridade sanitária; responsável técnico habilitado e registro 
no Ministério da Saúde.  

 Lei 5.991/73. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de cosméticos.  

 Lei 6.360/76. Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os cosméticos.  

 Decreto 793/93. Altera os Decretos 74.710/74 e 79.094/77, que 
regulamentavam as respectivas leis, e dá outras providências.  

 Lei 9.782/99. Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão fiscalizador.  
 

d) Além de todos esses procedimentos, é importante lembrar-se do Código de Defesa do 
Consumidor – Lei nº. 8.078/1990. As empresas que fornecem serviços e produtos no 
mercado de consumo devem observar as regras de proteção ao consumidor, 
estabelecidas pelo CDC.  
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     1.4 - ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 
 

 Organograma: 
 
 

 
 
                  
                       

 Funcionograma: 
 
   

 
     

Diretor  

Geral 

Gerente  

Administrativo 

Vendedor 1 Vendedor 2 

Diretor 

Geral 

•Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades de diversas áreas da empresa 

•Fixar politicas de gestão e planejamento estratégico 

•Realizar as negociações e compra com fornecedores  

•Responsabiza-se pela finanças e marketing da empresa  

Gerente  

Administrativo 

•Colaboração com a Direção Geral  

•Responsabiliza-se pelo Departamento Pessoal 

•Manter o ambiente organizado 

•Esclarecer dúvidas sobre os produtos aos funcionários 

Vendedores 

•Recepcionar os visitantes 

•Atender o cliente  

•Ajudar o cliente com o teste dos produtos 

•Esclarecer dúvidas aos clientes    
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     1.5 – DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA E DO LAYOUT 
 
                    De acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) uma loja de cosméticos e perfumaria necessita de uma área mínima de 50m², que 
pode ser dividida em dois ambientes: área de vendas é área administrativa/depósito. 
 

 Área de vendas: Todos os produtos ficarão expostos em cima de balcões 
apropriados para a disposição dos mesmos e com altura confortável para os 
clientes. Terá um balcão com computador e maquinas de cartões para a 
conclusão da compra. E, um canto separado, terá espelhos com iluminação 
adequada, uma bancada e cadeiras para que os clientes possam testar os 
produtos. Os vendedores ficariam nessa área ajudando com apresentação, 
informações e testes. 
  

 Balcões para a exposição dos produtos 
 Balcão para finalização das compras 
 Espelhos 
 Iluminação  
 Bancadas para apoiar os produtos que estão sendo testados 
 Cadeiras 
 Computador 
 Máquinas para cartões 

  

 Área de administração e banheiro: Local onde terá um computador para 
controle de estoque e vendas da loja, onde o administrador geral ou o 
gerente administrativo serão responsáveis.  

 
 Mesas 
 Computador 
 Cadeiras 
 Impressora 
 Telefone 

 

 Depósito: Todos os produtos que chegarem e o estoque da loja ficaram 
armazenados de forma adequada em gôndolas e os vendedores terão 
acesso. 
 

 Gôndolas 
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 Vista superior 

 

 

 
 Vista superior (3D) 
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2. ANA LISE DE MERCADO 

 

     2.1 – PANORAMA E DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 

 
                    Nas últimas duas décadas, o desenvolvimento da indústria brasileira de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) foi significativo. Seu crescimento médio deflacionado 

chegou a mais de 10% ao ano, passando de um faturamento líquido de imposto sobre venda 

de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Por outro lado, estimativas 

atuais indicam que os gastos médios das famílias com produtos do setor são da ordem de 1,5% 

do seu orçamento.  

                    De acordo com a ABIHPEC, em 2017 o Brasil ocupava a quarta posição no ranking 

mundial do setor, respondendo por cerca de 6,9% do mercado mundial. Segundo a revista 

Stylist, a mulher brasileira gasta anualmente 11 vezes mais com produtos de beleza do que as 

mulheres inglesas. O mercado nacional cresce proporcionalmente mais que o mercado 

mundial, os brasileiros são considerados como um dos povos mais vaidosos do mundo. Uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Gallup mostra que 61% dos brasileiros consideram a 

aparência física como o fator mais importante para o sucesso. 

                    Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial no consumo de 

cosméticos segundo a empresa Euromonitor International. A cada ano, o país se aproxima de 

Estados Unidos e Japão, que são os atuais líderes mundiais. Esse é um mercado crescente que 

tem se favorecido da participação crescente da mulher no mercado de trabalho, lançamento 

constante de novos produtos, do envelhecimento da população, aumento do poder de compra 

da classe C em nosso país e utilização de tecnologia, que resulta no aumento da produtividade 

e redução dos preços oferecidos ao consumidor final. 

                    Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, realizada pelo IBGE, as atividades de 

artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, obtiveram a sexta maior 

participação na taxa global do varejo, apresentaram crescimento de 11,6% nos últimos 12 

meses. Para a ABIHPEC boa parte da força e do dinamismo da indústria se deve à frequente 

abertura de novos negócios e ao bom trabalho desenvolvido por pequenas marcas, que são a 

maioria entre as cerca de 2,6 mil empresas HPPC registradas na Anvisa no início de 2018. 

                    A valorização da boa aparência em toda a sociedade brasileira e o aumento da 

expectativa de vida inspiram maiores cuidados e investimentos para manutenção da 

jovialidade. O crescimento da demanda por cosméticos e produtos de higiene pessoal 

estimulou várias empresas a realizar pesquisas de tendências, ampliar seus portfólios, 

desenvolver campanhas promocionais para atender as novas necessidades do mercado. 

                    O crescimento do mercado de cosméticos no Brasil já é bastante visível. Para o ano 

de 2018, é projetado um crescimento de cerca de 7,5% em seu faturamento, podendo chegar 

a R$118,2 milhões, impulsionado pela recuperação da economia após a forte crise. 
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                    Além de tudo, no cenário atual, temos os micro-influencers. Alguns influenciadores, 

ou blogueiros (como eram chamados quando apareceram), se tornam tão relevantes que 

viram verdadeiras celebridades. No segmento de cuidados pessoais, alguns ganham tanta 

visibilidade que acabam criando linhas de maquiagem, como a americana Huda Kattan (a Huda 

Beauty), a inglesa Sophie (do canal Sophdoesnails, que fez parceria com a Makeup Revolution) 

e a brasileria Bruna Tavares (linha Bruna Tavares Tracta). 

                    O que se vem percebendo é que ter a empresa associada a um bom influenciador, 

pode garantir um aumento substancial no conhecimento da marca. Segundo o relatório The 

State of Influencer Marketing 2018, realizado pela Linqia, 86% dos gestores entrevistados 

usaram influencers em sua estratégia de marketing em 2017 e 92% acharam eficaz. Para a 

Girlboss, esses atuantes são extremamente importantes, pois grande parte das marcas dos 

produtos que serão comercializados ou são divulgados por esses influencers em suas redes 

sociais ou são as linhas dos mesmos. 

                    Pensando em uma visão mais micro, no mercado aonde a empresa será instalada, 

Niterói abriga, segundo dados de 2013 levantados pela Fecomércio RJ junto ao Ministério do 

Trabalho, 602 dos 8.553 estabelecimentos de cabeleireiros e outros tratamentos ligados à 

beleza no Estado. Isso dá a cidade o segundo lugar no setor fluminense, atrás apenas da capital 

que abriga, sozinha, 5.201 destas empresas. Segundo o MTE, a cidade tem mais de 2100 

postos de trabalho neste segmento. De 2008 a 2013, a evolução de estabelecimento e 

empregados das atividades de beleza foi de 41,3% e 21,6% em Niterói, um crescimento maior 

do que no município do Rio (24,3% e 19,8%).  

 

     2.2 – BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORORES 

 
                   Uma barreira de entrada será, o capital monetário necessário para abrir a empresa. 

Pois, como não haverá sócios, terei que ou usar capital próprio, ou pegar um empréstimo com 

o banco. 

                    Porém, a principal barreira para a Girlboss será, após a entrada, se consolidar 

atraindo os clientes através da diferenciação no atendimento, conforto e comodidade já que 

existem várias lojas já renomadas nesse segmento e a entrada de novos competidores 

aumenta cada vez mais. Cerca de 3 milhões de postos de trabalho foram gerados por essas 

empresas no país, em 2006, de acordo com estimativas da ABIHPEC. A Região Sudeste é a 

maior concentradora de empresas de cosméticos, com 1027 delas. Em segundo lugar, está a 

Região Sul, com 318 empresas, Nordeste com 132, Centro-Oeste com 98 e Norte com 21. 

                   As barreiras apresentadas acima, apesar de serem consideradas como barreiras 

próprias, são as mesmas que novos entrantes considerariam para começarem a atuar nesse 

ramo. 
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     2.3 – ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 
                    O público-alvo deste empreendimento é composto principalmente pelas mulheres, 

embora haja uma crescente demanda por parte do público masculino. Apesar do cenário 

econômico desafiador, de crise e menor poder aquisitivo, a categoria de maquiagem ganhou 

mais de 2 milhões de consumidores no último ano, de acordo com pesquisas na empresa 

Nielsen, vale ressaltar que um ponto que impacta essa movimentação é a maior inserção de 

mulheres no mercado de trabalho, possibilitando que esse público tenha controle sobre o seu 

próprio consumo. Dentre as novas consumidoras, mais da metade (61%) encontram-se na 

faixa etária de 19 a 25 anos, mulheres que fazem parte da geração Millenials e são altamente 

conectadas. 

                    Outro público a ser explorado são os maquiadores, que devido ao crescimento do 

mercado visto no item 2.1, tornou o mercado brasileiro um ótimo atrativo para esses 

profissionais da beleza. 

 

 

     2.4 – ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

                     
                    Em um mercado competitivo, e com um número expressivo de empresas que 

atuam no segmento, a competição na área de cosméticos tende a ser mais acirrada com a 

entrada de novos concorrentes. Portanto, para se diferenciar e suprir os déficits desses 

concorrentes, a Girlboss vai investir em uma ótima infraestrutura, atendimento diferenciado 

para que não haja erros ou dúvidas na compra dos produtos, venda via Whatsapp e entrega 

possivelmente para todo o Brasil e todos os produtos das marcas selecionadas no mesmo 

lugar, para maior conforto e praticidade para os clientes. 
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                      Análise dos nossos concorrentes: 

 
 

 Principais Concorrentes  

Descrição Prós Contras 

Lojas de rua 
(Mania de Biju, Biju Niterói) 

Localização favorável;  
Não comercializam apenas 
maquiagem, porém os clientes 
podem ser sentir os atraídos a 
comprar devido à comodidade; 
Grande volume de clientes 

Péssima infraestrutura; 
Atendimento precário; 
Por não comercializarem 
apenas maquiagem, não 
tem variabilidade no 
estoque 

Perfumarias 
(Beijo, Sol, Charme, Claudia) 

Atendimento regular; 
Não comercializam apenas 
maquiagem; 
Infraestrutura regular; 

Por não comercializarem 
apenas maquiagem, não 
tem variabilidade no 
estoque 

Quem disse Berenice? 

Bom atendimento; 
Marca consolidada no mercado; 
Produtos de qualidade; 
Grande número de clientes; 
Boa infraestrutura 

Só comercializa produtos 
desse grupo; 
Preços não tão acessíveis 
 

Sephora 

Excelente atendimento; 
Marca consolidada; 
Produtos de qualidade; 
Excelente infraestrutura 

Só comercializa produtos 
importados ou marca 
própria; 
Produtos extremamente 
caros 
 

M.A.C 

Excelente atendimento; 
Marca consolidada; 
Produtos de qualidade; 
Excelente infraestrutura 
 

Só comercializa produtos 
dessa marca; 
É uma marca importada; 
Produtos extremamente 
caros 

Revendedoras 
(Avon, Natura, Hinode) 

Diversidade de produtos; 
Várias marcas de revendedoras; 
Comodidade do cliente, pois 
muitos vão até ele   

O cliente só consegue ver 
o produto por foto; 
Dificuldade para troca 
 

Lojas Online 
(Beleza na Web) 

Variabilidade de estoque; 
Comodo para o cliente; 
Preços atrativos 

Cliente só consegue ver o 
produto por foto; 
Frete; 
Dificuldade para troca 

      

 

      2.5 – DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS FORNECEDORES  

 
                    Para a escolha dos fornecedores a Girlboss vai negociar diretamente com as marcas 

que serão revendidas, pois, assim, garantiremos que tenha todos os produtos na loja, 

assegurando a qualidade e mantendo nossa diferenciação em mercado com a excelência em 

atendimento e comodidade para nossos clientes. 
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                    Segue relação de possíveis fornecedores: 

 

FORNECEDORES 

Descrição Dados 

Catharine Hill 
www.catharinehill.com.br 

Rua Itaipú, 61 – Mirandopólis – São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5070-1060 | (11) 5070-1062 

Tracta 
www.farmaervas.com.br 

Rua Saldanha Marinho, 161 – Belenzinho – 
São Paulo – SP          Tel.: 0800-122911  

Latika 
www.latika.com.br 
Tel.: (12) 3648-4764 

 

Payot 
www.payotprofissional.com.br 

Rua Verbo Divino, 371 – Santo Amaro –      
São Paulo – SP          Tel.: (11) 5081-7790 

Zanphy 
 

www.zanphy.com.br 
 

Bruna Tavares 
www.farmaervas.com.br 

linhabrunatavares@gmail.com 
Tel.: 0800-122911 

Pausa para Feminices 
www.pausaparafeminices.com 
brunatavaresppf@gmail.com 

 

Toque de Natureza 
 

www.toquedenatureza.com.br 
 

Mia Make 
www.miamake.com.br 

Av. Angélica, 321 – Santa Cecília – 
São Paulo – SP          Tel.: (11) 2227-3333 

Ricosti 
www.ricosti.com.br 

ricosti@ricosti.com.br 
Tel.: (16) 3667-6885 

Ruby Rose 
 

www.rubyrose.com.br 
 

Luisance 
www.luisance.com.br  

contato@luisance.com.br 
 

Klass Vough 
www.klassvough.com 
sac@klassvough.com 
Tel.: (11) 3208-3047 

Make One 
www.makeonebrasil.com.br 

Rua 14, Qd. 46, Lt. 0 – Jardim Santo Antônio – 
Goiânia – Goiás          Tel.: (62) 3257-7634 

Macrilan 
www.macrilan.com 

sac@macrilan.com.br 
 

http://www.catharinehill.com.br/
http://www.farmaervas.com.br/
http://www.latika.com.br/
http://www.payotprofissional.com.br/
http://www.zanphy.com.br/
http://www.farmaervas.com.br/
http://www.pausaparafeminices.com/
http://www.toquedenatureza.com.br/
http://www.miamake.com.br/
http://www.ricosti.com.br/
http://www.rubyrose.com.br/
http://www.luisance.com.br/
http://www.klassvough.com/
http://www.makeonebrasil.com.br/
http://www.macrilan.com/
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3. PLANO ESTRATE GICO 

 

     3.1 – MISSÃO 

 
                    A missão da Girlboss é oferecer um atendimento personalizado, variedade de 

produtos e bons preços para que nossas clientes tenham comodidade, facilidade e prazer em 

cuidar da sua alto-estima e bem-estar. 

 

      3.2 – VISÃO 

 
                   Nossa visão é ser referência de melhor opção de loja nesse segmento, como 

exemplo de dedicação e respeito aos clientes e colaboradores, em todo território nacional nos 

próximos cinco anos.  

 

      3.3 – VALORES 

 

 Excelência em atendimento                             

 Produtos com melhor custo-benefício 

 Infraestrutura ideal 

 Manutenção da vaidade 

 Constante aperfeiçoamento 

 Respeito e valorização do capital humano 
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     3.4 – ANÁLISE SWOT 

                  

FORÇAS 
 

 Excelência em atendimento 

 Variedade de produtos 

 Bons preços 

 Entrega domiciliar 

 Curso de automaquiagem 
 

FRAQUEZAS 
 

 Foco somente em maquiagem 

 Marca ainda não reconhecida 

 Baixa visibilidade 

OPORTUNIDADES 
 

 Poucos concorrentes que atendem a 
proposta da Girlboss 

 Aumento do número de mulheres no 
mercado de trabalho 

 Mercado se mostrando sempre 
crescente 

 Localização da loja com fácil acesso e 
movimentada 

 Possibilidade de parcerias 
estratégicas 
 

AMEAÇAS 
 

 Grande número de concorrentes 
indiretos 

 Novos entrantes 

 Possíveis mudanças na legislação 

 Crise 

 

 

     3.5 – OBJETIVOS E METAS 

                 

Perspectiva Objetivos Indicadores  Metas 

Financeira 

Assegurar a saúde 
financeira da 

organização e obter 
retorno dos 

investimentos iniciais 

Taxa de crescimento da 
receita 

Ter uma receita 
positiva em até dois 

anos 

Clientes 
Ser referência de 

qualidade na venda de 
maquiagem 

Vendas 
Aumento das vendas 
entre 15% a 20% ao 

ano em produtos 

Cadastramento de 
clientes 

Aumento da carteira de 
clientes 

Processos Internos 
Excelência em 

processos 

Aumento do índice de 
vendas e feedback 
positivo vindo dos 

funcionários e clientes 

Índice de 90% ou mais 
de clientes satisfeitos 

 

Capacitação dos 
funcionários 

Aprendizagem e 
crescimento 

Sempre estar atento às 
novidades do mercado 

e trazendo-as para 
dentro do negócio 

Cursos de 
aperfeiçoamento e 

participação  

Participar, anualmente, 
de no mínimo dois 
eventos do setor 

     



15 
 

3.6 – AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
                    As principais ações estratégicas para que a Girlboss consiga atingir a visão de ser 

reconhecida como referência de melhor opção de loja nesse segmento, são: 

 

Serviço de Qualidade 

WHAT 
(O quê?) 

Nível de atendimento para garantir a satisfação dos clientes, 
sempre à procura de aumentar os feedbacks positivos e 

captar novos clientes. 

WHO 
(Quem?) 

Todos 

WHERE 
(Onde?) 

Loja física e redes sociais 

WHEN 
(Quando?) 

Sempre 

WHY 
(Por quê?) 

Pois, mantendo o serviço de qualidade, estaremos mantendo 
também os valores da empresa e garantindo a satisfação dos 

clientes. 

HOW 
(Como?) 

Mapeando nossos processos internos e definindo níveis de 
satisfação 

HOW MUCH 
(Quanto?) 

Não há um custo específico para esta atividade 

 

 

Serviço de Qualidade 

WHAT 
(O quê?) 

Manter produtos de qualidade, que foram testados antes de 
serem colocados à venda e que possam ser testados pelos 

clientes antes da compra, sempre. 

WHO 
(Quem?) 

Diretor Geral 

WHERE 
(Onde?) 

Loja física 

WHEN 
(Quando?) 

Sempre 

WHY 
(Por quê?) 

Pois, mantendo a qualidade dos produtos ofertados, 
estaremos garantindo a satisfação dos clientes e mantendo 

nossa promessa de qualidade no serviço. 

HOW 
(Como?) 

Mapeando os produtos de nossos fornecedores e 
comprando apenas um para ser testado antes de 

comprarmos em grade quantidade e oferta-lo aos clientes. 

HOW MUCH 
(Quanto?) 

Não há um custo específico para esta atividade 
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Treinamento dos funcionários 
WHAT 

(O quê?) 
Treinamento é um fator que terá impacto nas vendas 

WHO 
(Quem?) 

Gerente Administrativo 

WHERE 
(Onde?) 

Loja Física 

WHEN 
(Quando?) 

Antes da abertura da loja e após novas contratações 

WHY 
(Por quê?) 

Funcionários capacitados passam maior confiança e 
credibilidade aos clientes, tanto da loja quanto dos produtos, 

aumentando, assim, o índice de vendas e de feedbacks 
positivos. 

HOW 
(Como?) 

Através da realização de um treinamento que especifique 
todas as funções dos funcionários e ensine todas as 
informações técnicas e de uso dos produtos da loja. 

Importante ressaltar que sempre será feito o 
acompanhamento desse treinamento. 

HOW MUCH 
(Quanto?) 

 

Não há custo dessa atividade, pois será feita, sempre que 
necessário, pelo Gerente Administrativo. 

 

 

Diversificação de Estoque 
WHAT 

(O quê?) 
Produtos/linhas novas sempre presente em estoque 

WHO 
(Quem?) 

Direção Geral 

WHERE 
(Onde?) 

Loja Física 

WHEN 
(Quando?) 

Sempre 

WHY 
(Por quê?) 

Pois, tendo os produtos/linhas sempre disponíveis, irá 
garantir ao cliente comodidade e praticidade na hora da 

compra, ajudando na fidelização. 

HOW 
(Como?) 

Sempre em contato com os fornecedores e atento às 
novidades do mercado, principalmente as usadas por digital 

influencers. 

HOW MUCH 
(Quanto?) 

Não há um custo específico para esta atividade 
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Divulgação da Loja 
WHAT 

(O quê?) 
Promover a loja 

WHO 
(Quem?) 

Direção Geral e Gerente Administrativo 

WHERE 
(Onde?) 

Redes sociais, loja física e panfletagem. 

WHEN 
(Quando?) 

Todos os dias 

WHY 
(Por quê?) 

A divulgação da loja é importantíssima para a captação de 
novos clientes e manter os antigos atentos a todas as 

novidades. 

HOW 
(Como?) 

Através de postagens e campanhas publicitárias nas redes 
sociais e panfletagem na própria loja e arredores. 

HOW MUCH 
(Quanto?) 

Um valor estimado de R$ 1000,00 por mês 

 

 

     3.7 – MODELO DE NEGÓCIOS 

 
                   

Fornecedores 

Profissionais 

especializados 

Digital 

Influencers 

Atendimento 

Venda de 

maquiagem 

Cursos de 

automaquiagem 

Cadastro 

Loja Física 

Estoque 

Funcionários 

Produtos de 

qualidade 

Preços acessíveis 

Atendimento 

personalizado 

Infraestrutura 

ideal 

Elevação da 

autoestima 

Manutenção da 

vaidade 

Panfletagem 

Eventos no fb 

Promoções 

Parcerias 

Instagram 

Whatsapp 

Loja Física 

Facebook 

Mulheres 

Classe média 

Sem faixa etária 

definida 

Aluguel, luz e internet            Estoque 

Funcionários                             Taxas e Impostos 

                                 

Venda dos produtos 

Realização dos cursos 
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4. Marketing e Vendas 

 

     4.1 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

 
               A Girlboss irá comercializar produtos de beleza, tão produtos são divididos em duas 

categorias: 

 Maquiagem: Composto por batons, sombras, lápis, corretivos, bases, entre 

outros, prezando sempre a variedade de cada um desses produtos e de 

marcas do mesmo. 

 Cosméticos: Produtos para o cuidado com a pele, de extrema importância 

para que a maquiagem fique bonita e completa, tais como hidratantes, 

tônicos, séruns, demaquilantes e água micelar. 

 Acessórios: Inclui pincéis e esponjas para que se possam realizar, com 

sucesso, todas as técnicas da maquiagem. 

 

     4.2 – DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EMPRESA 

 
              A inovação trazida por nossa loja se dá através da nossa proposta de releitura de 

algumas lojas que tem propostas parecidas, a visão de oportunidade de mercado. Pois, foi 

observado que, nenhuma loja traz a proposta da Girlboss, onde os produtos vendidos são de 

extrema qualidade, por preços acessíveis, que tenha variedade de estoque com novidades 

sempre, atendimento de excelência e personalizado e uma infraestrutura de loja que permita 

que a cliente tenha conforto e segurança na hora da compra. Portanto, seguindo a teoria de 

Tidd e Bessant, onde a inovação por se dar no produto/serviço, processo, posição e paradigma, 

a Girlboss se enquadraria na inovação por processo. 

 

     4.3 – A TECNOLOGIA E O CICLO DE VIDA 

 
             Para que a loja tenha seus processos de Compra e venda; Relacionamento com o 

cliente; Gestão de estoques; Financeiro e Gerencial e Divulgação integrados e trabalhando de 

maneira efetiva, será necessário um bom sistema que organize algumas funções que 

acreditamos serem necessárias para nossos processos: 

 Compra e venda: Cadastro do cliente (através de dados pessoais, como nome, 

CPF/CNPJ, endereço e telefone); venda com busca automatizada por meio de 

códigos de barras; leitura e atualização diária das vendas; soma automática de 

vendas por itens; estorno de produtos; opção de vendas por vendedor e 

comissão.  
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 Relacionamento com o cliente: Tabela para cada cliente com informações 

personalizadas (data de aniversário e produtos/marcas de preferência). 

 Gestão de estoque: Cadastro de produtos e estoque; atualização da entrada, 

saída, modificações, estornos e devolução de cada produto e emissão de 

relatórios de estoque (entrada, saída, fornecedores e modificações).  

 

 Financeiro e Gerencial: Contas a pagar e receber; fluxo de caixa; cálculos da 

comissão; fechamento de caixa; resumo geral do dia e produtos vendidos por 

venda, fluxo diário, semanal, mensais e anuais. 

 

 Divulgação: A internet será uma aliada imprescindível para a loja, 

principalmente as redes sociais, que serão usadas tanto para captação de 

clientes, como para tutoriais de maquiagem, apresentação dos produtos e um 

meio para vendas e comunicações com os clientes com economia de custos. 

 

 

     4.4 – PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU FORMAS DE EVITAR IMITAÇÕES  

 
                Logo após o início do projeto escolhemos o nome para nossa loja, o nome Girlboss, 

após pesquisa no site INPI constatamos que esse nome não era utilizado ainda, portanto, seria 

nosso. Pois acreditamos que, com a maquiagem, a mulher começa se sentir mais bonita, 

vaidosa, empoderada e dona de si e desejamos que a loja seja um local que facilita essa busca 

pela transformação e felicidade. Para proteção de nossa marca será necessário o registro no 

INPI.  
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      4.5 – EVOLUÇÃO PREVISTA DO PRODUTO - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 
               Para o êxito em nosso empreendimento, é necessário estarmos sempre atentos às 

novidades de mercado desse setor, constantes pesquisas e participação em feiras e eventos 

desse segmento, são ótimas estratégias para estar de olho nas novidades e atender as 

necessidades de nossas clientes. 

              Outro ponto, que também e importante e interessante fazermos, é uma entrevista 

com nossos clientes, para que assim, eles possam avaliar quais produtos do estoque eles mais 

gostam e quais menos gostam e quais produtos eles gostariam que nós tivéssemos. Assim, eles 

fariam um papel de parceiros nosso e nos ajudariam a renovar nosso estoque, evitando o 

desperdício de estoque parado e sem lucro.   

 

      4.6 – COMPARAÇÃO COM PRODUTOS CONCORRENTES E/OU SUBSTITUTOS 

 
              A Girlboss tem como objetivo suprir a necessidade dos clientes que entram em lojas de 

rua onde se vende de tudo além da maquiagem, em relação à diversidade de produtos e teste 

dos mesmos, com iluminação e técnicas certas de uso para que a compra seja de sucesso. 

             Em relação às marcas mais consagradas no mercado nesse segmento, como a Sephora, 

a Girlboss tem a vantagem de o cliente ter um atendimento personalizado e de qualidade igual 

há nesses locais, com uma infraestrutura de loja tão boa quanto e qualidade dos produtos 

garantida, porém, com um preço muito mais acessível e garantindo o mesmo resultado. 

            Comparando com as revendedoras e lojas online, o cliente não vai precisar esperar 

alguns dias até, realmente, ter o produto e nem comprar sem saber exatamente o que está 

levando por não poder tocar, ver, sentir ou testar o produto antes de compra-lo.  

 

     4.7 – DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTRADA NO MERCADO 

 
            Para alcançarmos um bom número de cliente, escolhemos que o local da loja fosse de 

fácil acesso e de grande circulação que é o centro de Niterói. Optamos também por fazer 

vendas via Whatsapp para todo o Brasil, facilitando para as clientes que não conseguem 

chegar à loja e para as que não têm tempo, mas acompanham todos os tutoriais de 

maquiagem usando os produtos da loja pelo Instagram e já sabem o que querem. Outro ponto 

de extrema importância é o treinamento dos funcionários e a qualidade dos nossos produtos, 

pois assim, conseguiremos fidelizar os clientes. 
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     4.8 – FORMULAÇÃO DE PREÇO 

 
          Para que o preço de nossos produtos seja calculado de forma correta, analisamos o 

custo interno de 10 produtos do catálogo de vendas dos nossos fornecedores, verificamos o 

preço praticado pela concorrência em sites e lojas físicas. Através desta pesquisa chegamos a 

seguinte tabela de preço: 

Descrição          Valor de Custo Valor de Venda 

Batom (Ruby Rose) R$                                  7,29 R$                                  15,00 

Base (Ruby Rose) R$                                  8,96 R$                                  20,00 

Pó Compacto (Ruby Rose) R$                                  6,66 R$                                  14,00 

Paleta Sombra (Luisance) R$                                18,32 R$                                  37,00 

Rímel (Mia Make) R$                                  9,15 R$                                  19,00 

Lápis (Luisance) R$                                  2,77 R$                                    6,00 

Corretivo (Ruby Rose) R$                                  7,08 R$                                  15,00 

Blush (Ruby Rose) R$                                  5,47 R$                                  11,00 

Delineador (Luisance) R$                                  7,14 R$                                  15,00 

Iluminador (Ruby Rose) R$                                16,66 R$                                  34,00 

      

      4.9 – DISTRIBUIÇÃO 

 
            O local escolhido para abertura de nossa loja é de fácil acesso em Niterói. Dando várias 

opções ao cliente para chegar até a loja, ele terá acesso de carro, ônibus ou outro meio 

particular. Nosso canal de distribuição será: Fornecedor          Loja (Girlboss)          Cliente. 

 

     4.10 – PROMOÇÃO 

 
           A divulgação será feita na distribuição de panfletos em nossa loja física e redondeza, em 

massa nas redes sociais através de campanhas publicitárias, posts diários e um tutorial de 

maquiagem todos os dias, na parte da manhã, via Instagram. E, não menos importante, será 

feita, também, na própria loja, através do nosso atendimento. Para cativar um número grande 

de clientes, acreditamos que implantação de políticas de promoção (cupons de desconto, 

fidelização e possíveis parcerias que rendam premiações aos nossos clientes) é uma boa 

estratégia. Toda essa divulgação deverá apresentar nossa linha de produtos e as promoções 

que serão realizadas. 
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     4.11 – RELACIONAMENTO COM CLIENTE 

 
           Acreditamos que, com nosso atendimento personalizado e preparação dos funcionários 

a partir do treinamento, a satisfação dos nossos clientes será garantida, os mantendo em 

nossa base de vendas e irá proporcionar captação de novos clientes, até mesmo através de 

indicação dos clientes base. Para termos uma relação mais próxima com nossos clientes, 

fazendo com que eles se sintam nossos parceiros, usaremos as redes sociais, principalmente, a 

funcionalidade stories, a fim de esclarecer possíveis dúvidas, apresentar os produtos da loja e 

as novidades quando chegarem e mantendo-os informados sobre todas as promoções.    
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5. Plano Financeiro 

 
     Inicialmente, a loja de maquiagem Girlboss, será uma loja de pequeno porte e se 

enquadrará no simples nacional. 

     Para nossos cálculos, foram considerados os produtos que são mais consumidos pelo 

público utilizador de maquiagem, seus valores foram estimados de acordo com a média de 

preço dos fornecedores, citados como possíveis parceiros, com valores de compra a atacado.  

 

Descrição          Valor de Custo Valor de Venda 

Batom (Ruby Rose) R$                                  7,29 R$                                  15,00 

Base (Ruby Rose) R$                                  8,96 R$                                  20,00 

Pó Compacto (Ruby Rose) R$                                  6,66 R$                                  14,00 

Paleta Sombra (Luisance) R$                                18,32 R$                                  37,00 

Rímel (Mia Make) R$                                  9,15 R$                                  19,00 

Lápis (Luisance) R$                                  2,77 R$                                    6,00 

Corretivo (Ruby Rose) R$                                  7,08 R$                                  15,00 

Blush (Ruby Rose) R$                                  5,47 R$                                  11,00 

Delineador (Luisance) R$                                  7,14 R$                                  15,00 

Iluminador (Ruby Rose) R$                                16,66 R$                                  34,00 
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     5.1 – INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS E PROJEÇÕES DE RECEITAS 

 
          Além dos gastos com a abertura da empresa, serão necessários investimentos iniciais 

para a reforma do local a ser utilizado e compras de equipamentos e mobiliários. 

 

Investimentos do Empreendimento 

Investimentos em obras, instalações e legalizações 

Reforma das instalações  R$               20.000,00  

Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas, etc  R$                 3.500,00  

Capital de giro para suportar o negócio nos primeiros meses de atividade   R$               18.000,00  

Total  R$               41.500,00  

Aquisição de equipamentos e materiais 

Balcões para exposição dos produtos e atendimento (4 unidades)  R$                 4.500,00  

Espelhos (4 unidades)  R$                 2.000,00  

Iluminação para espelho (4 unidades)  R$                 1.200,00  

Mesas (2 unidades)  R$                     350,00  

Cadeiras (5 unidades)  R$                     500,00  

Computador (1 unidade)  R$                 3.000,00  

Máquina ECF (1 unidade)  R$                     800,00  

Impressora (1 unidade)  R$                     300,00  

Telefone (1 unidade)  R$                     200,00  

Gôndolas (2 unidades)  R$                     700,00  

Total  R$               13.550,00  

TOTAL  R$               55.050,00  

 

 

           O brasileiro gasta, em média, entre R$100,00 e R$150,00 por mês em produtos de 

beleza, como dito na pesquisa de mercado, mesmo com a crise, esse é um mercado em 

ascensão. Por isso, nas próximas tabelas, serão considerados dois cenários: 

 

 Conservador - Onde será comprado pelo menos 01 item de cada produto, 

mencionado na tabela de produtos, por cada cliente e que durante os 28 dias 

úteis mensais, recebêssemos, pelo menos, 300 clientes. Alcançaríamos o total de 

R$ 669.600,00 de receita no primeiro ano de funcionamento e o crescimento 

apostado é de 10% a cada ano, pois com o passar dos anos, seremos conhecidos 

por mais clientes e já teremos reconhecimento no mercado. 
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 Otimista: Através de pesquisa de campo, acompanhei, por uma hora, as vendas 

de uma loja com proposta parecida com a Girlboss e que se localiza no mesmo 

lugar onde temos pretensão de abrir. Com base nessa pesquisa, iremos 

considerar nesse cenário, que será comprado pelo menos 01 item de cada 

produto, por cada cliente e que durante os 28 dias úteis mensais, recebêssemos, 

pelo menos, 4.312 clientes. Alcançaríamos o total de R$ 9.624.384,00 de receita 

no primeiro ano de funcionamento e o crescimento apostado continuaria 10% a 

cada ano.  

           

 

 Cenário Conservador 

 

Projeção de Vendas 

Quantidade Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3 

Batom (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Base (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Pó Compacto (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Paleta Sombra (Luisance) 3600 3960 4356 

Rímel (Mia Make) 3600 3960 4356 

Lápis (Luisance) 3600 3960 4356 

Corretivo (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Blush (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Delineador (Luisance) 3600 3960 4356 

Iluminador (Ruby Rose) 3600 3960 4356 

Demanda Total    36000 39600 43560 

Preço Valor 
Reajuste 

Anual 
Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3 

Batom (Ruby Rose)  R$     15,00  10,00%  R$         54.000,00   R$         65.340,00   R$         79.061,40  

Base (Ruby Rose)  R$     20,00  10,00%  R$         72.000,00   R$         87.120,00   R$       105.415,20  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$     14,00  10,00%  R$         50.400,00   R$         60.984,00   R$         73.790,64  

Paleta Sombra (Luisance)  R$     37,00  10,00%  R$       133.200,00   R$       161.172,00   R$       195.018,12  

Rímel (Mia Make)  R$     19,00  10,00%  R$         68.400,00   R$         82.764,00   R$       100.144,44  

Lápis (Luisance) 
 R$        

6,00  10,00%  R$         21.600,00   R$         26.136,00   R$         31.624,56  

Corretivo (Ruby Rose)  R$     15,00  10,00%  R$         54.000,00   R$         65.340,00   R$         79.061,40  

Blush (Ruby Rose)  R$     11,00  10,00%  R$         39.600,00   R$         47.916,00   R$         57.978,36  

Delineador (Luisance)  R$     15,00  10,00%  R$         54.000,00   R$         65.340,00   R$         79.061,40  

Iluminador (Ruby Rose)  R$     34,00  10,00%  R$       122.400,00   R$       148.104,00   R$       179.205,84  

Total de Vendas  R$       669.600,00   R$       810.216,00   R$       980.361,36  
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 Cenário Otimista 

 

Projeção de Vendas 

Quantidade Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3 

Batom (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Base (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Pó Compacto (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Paleta Sombra (Luisance) 51744 56918,4 62610,24 

Rímel (Mia Make) 51744 56918,4 62610,24 

Lápis (Luisance) 51744 56918,4 62610,24 

Corretivo (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Blush (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Delineador (Luisance) 51744 56918,4 62610,24 

Iluminador (Ruby Rose) 51744 56918,4 62610,24 

Demanda Total    517440 569184 626102,4 

Preço Valor 
Reajuste 

Anual 
Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3 

Batom (Ruby Rose)  R$     15,00  10,00%  R$         776.160,00   R$         939.153,60   R$     1.136.375,86  

Base (Ruby Rose)  R$     20,00  10,00%  R$     1.034.880,00   R$     1.252.204,80   R$     1.515.167,81  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$     14,00  10,00%  R$         724.416,00   R$         876.543,36   R$     1.060.617,47  

Paleta Sombra (Luisance)  R$     37,00  10,00%  R$     1.914.528,00   R$     2.316.578,88   R$     2.803.060,44  

Rímel (Mia Make)  R$     19,00  10,00%  R$         983.136,00   R$     1.189.594,56   R$     1.439.409,42  

Lápis (Luisance) 
 R$        

6,00  10,00%  R$         310.464,00   R$         375.661,44   R$         454.550,34  

Corretivo (Ruby Rose)  R$     15,00  10,00%  R$         776.160,00   R$         939.153,60   R$     1.136.375,86  

Blush (Ruby Rose)  R$     11,00  10,00%  R$         569.184,00   R$         688.712,64   R$         833.342,29  

Delineador (Luisance)  R$     15,00  10,00%  R$         776.160,00   R$         939.153,60   R$     1.136.375,86  

Iluminador (Ruby Rose)  R$     34,00  10,00%  R$     1.759.296,00   R$     2.128.748,16   R$     2.575.785,27  

Total de Vendas  R$     9.624.384,00   R$   11.645.504,64   R$   14.091.060,61  
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     5.2 – PROJEÇÕES DE CUSTOS E DESPESAS 

 

 Cenário Conservador 

 

Projeção de Custos 

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

Batom (Ruby Rose)  R$         26.244,00   R$         28.868,40   R$         31.755,24  

Base (Ruby Rose)  R$         32.256,00   R$         35.481,60   R$         39.029,76  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$         23.976,00   R$         26.373,60   R$         29.010,96  

Paleta Sombra (Luisance)  R$         65.952,00   R$         72.547,20   R$         79.801,92  

Rímel (Mia Make)  R$         32.940,00   R$         36.234,00   R$         39.857,40  

Lápis (Luisance)  R$            9.972,00   R$         10.969,20   R$         12.066,12  

Corretivo (Ruby Rose)  R$         25.488,00   R$         28.036,80   R$         30.840,48  

Blush (Ruby Rose)  R$         19.692,00   R$         21.661,20   R$         23.827,32  

Delineador (Luisance)  R$         25.704,00   R$         28.274,40   R$         31.101,84  

Iluminador (Ruby Rose)  R$         59.976,00   R$         65.973,60   R$         72.570,96  

Total  R$       322.200,00   R$       354.420,00   R$       389.862,00  

 

 

 Cenário Otimista 

 

Projeção de Custos 

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

Batom (Ruby Rose)  R$        377.213,76   R$        414.935,14   R$        456.428,65  

Base (Ruby Rose)  R$        463.626,24   R$        509.988,86   R$        560.987,75  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$        344.615,04   R$        379.076,54   R$        416.984,20  

Paleta Sombra (Luisance)  R$        947.950,08   R$    1.042.745,09   R$    1.147.019,60  

Rímel (Mia Make)  R$        473.457,60   R$        520.803,36   R$        572.883,70  

Lápis (Luisance)  R$        143.330,88   R$        157.663,97   R$        173.430,36  

Corretivo (Ruby Rose)  R$        366.347,52   R$        402.982,27   R$        443.280,50  

Blush (Ruby Rose)  R$        283.039,68   R$        311.343,65   R$        342.478,01  

Delineador (Luisance)  R$        369.452,16   R$        406.397,38   R$        447.037,11  

Iluminador (Ruby Rose)  R$        862.055,04   R$        948.260,54   R$    1.043.086,60  

Total  R$    4.631.088,00   R$    5.094.196,80   R$    5.603.616,48  

 

 

     Observação: O valor de perda foi considerado nessas tabelas, porém como era um valor 

muito pequeno, inferior a 5%, não foi vista a necessidade de coloca-lo na tabela. 
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 Cenário Conservador 

 

Despesas com Pessoal  

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

Pró-labore  R$    6.000,00  26% 1  R$      98.280,00   R$      98.280,00   R$      98.280,00  

Vendedores  R$    1.500,00  20% 2  R$      46.800,00   R$      46.800,00   R$      46.800,00  

Total de Despesas com Pessoal  R$    145.080,00   R$    145.080,00   R$    145.080,00  

 

 

 Cenário Otimista 

 

Despesas com Pessoal  

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

Pró-labore  R$    6.000,00  26% 1  R$      98.280,00   R$      98.280,00   R$      98.280,00  

Vendedores  R$    1.500,00  20% 3  R$      70.200,00   R$      70.200,00   R$      70.200,00  

Total de Despesas com Pessoal  R$    168.480,00   R$    168.480,00   R$    168.480,00  

 

 

     Observação: Nas tabelas acima, foi excluído as despesas com Gerente Administrativo e 

aumentado o pró-labore, pois quem exercerá as tarefas desse cargo serei eu mesma.   
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 Igual para o Conservador e o Otimista 

 

Projeção das Despesas Gerais 

Administrativas e de Escritório 
Item 

mensal? 
Valor mensal Total ANO 1 Total Ano 2 Total ANO 3 

Materiais de escritório Sim  R$          150,00   R$       1.800,00   R$       1.800,00   R$       1.800,00  

Produtos para higiene e limpeza Sim  R$          200,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00  

Tarifa bancária Sim  R$          100,00   R$       1.200,00   R$       1.200,00   R$       1.200,00  

Software Sim  R$          300,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00  

Aluguel de maquina de cartão Sim  R$          300,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00  

Total  R$     12.600,00   R$     12.600,00   R$     12.600,00  

Marketing e Comercialização 
Item 

mensal? 
Valor mensal Total ANO 1 Total Ano 2 Total ANO 3 

Propaganda Sim  R$          300,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00  

Total  R$       3.600,00   R$       3.600,00   R$       3.600,00  

Serviços de Terceiros 
Item 

mensal? 
Valor mensal Total ANO 1 Total Ano 2 Total ANO 3 

Assessoria contábil Sim  R$          700,00   R$       8.400,00   R$       8.400,00   R$       8.400,00  

Limpeza e manutenção Sim  R$      1.000,00   R$     12.000,00   R$     12.000,00   R$     12.000,00  

Total  R$     20.400,00   R$     20.400,00   R$     20.400,00  

Outras Despesas 
Item 

mensal? 
Valor mensal Total ANO 1 Total Ano 2 Total ANO 3 

Luz Sim  R$          650,00   R$       7.800,00   R$       7.800,00   R$       7.800,00  

Aluguel e segurança Sim  R$      4.000,00   R$     48.000,00   R$     48.000,00   R$     48.000,00  

Seguros Sim  R$      1.500,00   R$     18.000,00   R$     18.000,00   R$     18.000,00  

Internet Sim  R$          200,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00  

Água Sim  R$          150,00   R$       1.800,00   R$       1.800,00   R$       1.800,00  

Telefone Sim  R$          200,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00   R$       2.400,00  

Total  R$     80.400,00   R$     80.400,00   R$     80.400,00  

Total das Despesas  R$  117.000,00   R$  117.000,00   R$  117.000,00  
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     5.3 – RESULTADO 

 

 Cenário Conservador 

 

Projeção de Resultados 

  ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Bruta Total  R$    669.600,00   R$    810.216,00   R$    980.361,36  

Batom (Ruby Rose)  R$      54.000,00   R$      65.340,00   R$      79.061,40  

Base (Ruby Rose)  R$      72.000,00   R$      87.120,00   R$    105.415,20  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$      50.400,00   R$      60.984,00   R$      73.790,64  

Paleta Sombra (Luisance)  R$    133.200,00   R$    161.172,00   R$    195.018,12  

Rímel (Mia Make)  R$      68.400,00   R$      82.764,00   R$    100.144,44  

Lápis (Luisance)  R$      21.600,00   R$      26.136,00   R$      31.624,56  

Corretivo (Ruby Rose)  R$      54.000,00   R$      65.340,00   R$      79.061,40  

Blush (Ruby Rose)  R$      39.600,00   R$      47.916,00   R$      57.978,36  

Delineador (Luisance)  R$      54.000,00   R$      65.340,00   R$      79.061,40  

Iluminador (Ruby Rose)  R$    122.400,00   R$    148.104,00   R$    179.205,84  

(-) Impostos e deduções sobre vendas  R$      66.960,00   R$      81.021,60   R$      98.036,14  

Receita Líquida  R$    602.640,00   R$    729.194,40   R$    882.325,22  

(-) Custos dos produtos e serviços  R$    322.200,00   R$    354.420,00   R$    389.862,00  

Margem de Contribuição  R$    280.440,00   R$    374.774,40   R$    492.463,22  

Margem (%) 42% 46% 50% 

Despesas  R$    262.080,00   R$    262.080,00   R$    262.080,00  

Despesas administrativas e de escritório  R$      12.600,00   R$      12.600,00   R$      12.600,00  

Despesas de marketing e comercialização  R$         3.600,00   R$         3.600,00   R$         3.600,00  

Despesas com serviços de terceiros  R$      20.400,00   R$      20.400,00   R$      20.400,00  

Outras despesas  R$      80.400,00   R$      80.400,00   R$      80.400,00  

Despesas com pessoal  R$    145.080,00   R$    145.080,00   R$    145.080,00  

Lucro Bruto  R$      18.360,00   R$    112.694,40   R$    230.383,22  

(-) Impostos sobre o lucro  R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Lucro Líquido  R$      18.360,00   R$    112.694,40   R$    230.383,22  
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 Cenário Otimista 

 

Projeção de Resultados 

  ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Bruta Total  R$    9.624.384,00   R$  11.645.504,64   R$  14.091.060,61  

Batom (Ruby Rose)  R$        776.160,00   R$        939.153,60   R$    1.136.375,86  

Base (Ruby Rose)  R$    1.034.880,00   R$    1.252.204,80   R$    1.515.167,81  

Pó Compacto (Ruby Rose)  R$        724.416,00   R$        876.543,36   R$    1.060.617,47  

Paleta Sombra (Luisance)  R$    1.914.528,00   R$    2.316.578,88   R$    2.803.060,44  

Rímel (Mia Make)  R$        983.136,00   R$    1.189.594,56   R$    1.439.409,42  

Lápis (Luisance)  R$        310.464,00   R$        375.661,44   R$        454.550,34  

Corretivo (Ruby Rose)  R$        776.160,00   R$        939.153,60   R$    1.136.675,86  

Blush (Ruby Rose)  R$        569.184,00   R$        688.712,64   R$        833.342,29  

Delineador (Luisance)  R$        776.160,00   R$        939.153,60   R$    1.136.375,86  

Iluminador (Ruby Rose)  R$    1.759.296,00   R$    2.128.748,16   R$    2.575.785,27  

(-) Impostos e deduções sobre vendas  R$        962.438,40   R$    1.164.550,46   R$    1.409.106,06  

Receita Líquida  R$    8.661.945,60   R$  10.480.954,18   R$  12.681.954,55  

(-) Custos dos produtos e serviços  R$    4.631.088,00   R$    5.094.196,80   R$    5.603.616,48  

Margem de Contribuição  R$    4.030.857,60   R$    5.386.757,38   R$    7.078.338,07  

Margem (%) 42% 46% 50% 

Despesas  R$        285.480,00   R$        285.480,00   R$        285.480,00  

Despesas administrativas e de escritório  R$          12.600,00   R$          12.600,00   R$          12.600,00  

Despesas de marketing e comercialização  R$             3.600,00   R$             3.600,00   R$             3.600,00  

Despesas com serviços de terceiros  R$          20.400,00   R$          20.400,00   R$          20.400,00  

Outras despesas  R$          80.400,00   R$          80.400,00   R$          80.400,00  

Despesas com pessoal  R$        168.480,00   R$        168.480,00   R$        168.480,00  

Lucro Bruto  R$    3.745.377,60   R$    5.101.277,38   R$    6.792.858,07  

(-) Impostos sobre o lucro  R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Lucro Líquido  R$    3.745.377,60   R$    5.101.277,38   R$    6.792.858,07  

 

 

 

Base de calculo para impostos % 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos 10% 

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços 0 

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro 0 
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     5.4 – FLUXO DE CAIXA 

 
 

 Cenário Conservador 

 

Fluxo de Caixa 

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

Receitas    R$    669.600,00   R$    810.216,00   R$    980.361,36  

Outras fontes (empréstimos, subverção, etc)    R$                      -     R$                      -     R$                      -    

     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Total    R$    669.600,00   R$    810.216,00   R$    980.361,36  

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

Deduções    R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Impostos sobre as vendas de produtos    R$      66.960,00   R$      81.021,60   R$      98.036,14  

Impostos sobre as vendas de serviços    R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Impostos sobre o lucro    R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Custos Totais (produtos e profissionais)    R$    322.200,00   R$    354.420,00   R$    389.862,00  

Despesas Totais    R$    262.080,00   R$    262.080,00   R$    262.080,00  

Invenstimentos  R$      81.900,00   R$                      -     R$                      -     R$                      -    

Total  R$      81.900,00   R$    651.240,00   R$    697.521,60   R$    749.978,14  

Fluxo de caixa líquido -R$      81.900,00   R$      18.360,00   R$    112.694,40   R$    230.383,22  

Fluxo de caixa acumulado -R$      81.900,00  -R$      63.540,00   R$      49.154,40   R$    279.537,62  
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 Cenário Otimista 

 

Fluxo de Caixa 

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

Receitas    R$     9.624.384,00   R$   11.645.504,64   R$   14.091.060,61  

Outras fontes (empréstimos, subverção, etc)    R$                          -     R$                          -     R$                          -    

     R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Total    R$     9.624.384,00   R$   11.645.504,64   R$   14.091.060,61  

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

Deduções    R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Impostos sobre as vendas de produtos    R$         962.438,40   R$     1.164.550,46   R$     1.409.136,06  

Impostos sobre as vendas de serviços    R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Impostos sobre o lucro    R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Custos Totais (produtos e profissionais)    R$     4.631.088,00   R$     5.094.196,80   R$     5.603.616,48  

Despesas Totais    R$         285.480,00   R$         285.480,00   R$         285.480,00  

Invenstimentos  R$    440.974,00   R$                          -     R$                          -     R$                          -    

Total  R$    440.974,00   R$     5.879.006,40   R$     6.544.227,26   R$     7.298.232,54  

Fluxo de caixa líquido -R$   440.974,00   R$     3.745.377,60   R$     5.101.277,38   R$     6.792.858,07  

Fluxo de caixa acumulado -R$   440.974,00   R$     3.304.403,60   R$     8.405.680,98   R$   15.198.539,05  
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     5.5 – ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

 Cenário Conservador 

 

TMA 15% 

VPL R$ 66.586,16 

TIR 82% 

Payback simples 1 ano e 7 meses 

 

 

 

 Cenário Otimista 

 

TMA 15% 

VPL R$ 9.245.625,23 

TIR 883% 

Payback simples 2 meses 
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