
 

 

PROCESSOS GERENCIAIS 

EMPREENDEDORISMO 

DISCIPLINA: TCC – Trabalho de conclusão de curso 2017.1 

Professor Orientador: Boanerges Couto 

ALUNO: ALEX BORGES 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO: CRECHE-ESCOLA 

 

 

Recriar  

Educação 
Carinho, alegria e diversão 



 
 

1 
 

Sumário 
1 - Sumário Executivo ............................................................................................................. 2 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ................................................................................ 3 

2.1 - Apresentação da empresa e do seu foco de atuação ........................................... 3 

2.2 - Perfil dos empreendedores .......................................................................................... 4 

2.3 - Descrição legal ................................................................................................................ 4 

2.4 - Organização e governança ........................................................................................... 6 

2.4.1-ORGANOGRAMA ............................................................................................... 6 

2.5 - Quadros de funcionários .............................................................................................. 7 

2.6 - Principais processos de trabalho ............................................................................... 8 

2.7 - Descrição da estrutura física e layout ....................................................................... 9 

3 - ANÁLISE DE MERCADO ................................................................................................. 13 

3.1 - Panorama e dimensionamento do mercado .......................................................... 13 

3.1.1 - MERCADO NACIONAL .................................................................................. 13 

3.1.2 - MERCADO LOCAL ...................................................................................................... 14 

3.2 - Dimensionamento ......................................................................................................... 14 

3.2.1- GRÁFICO 1 ....................................................................................................... 14 

3.3 - Descrição do público alvo .......................................................................................... 15 

3.4 - Estratégias de segmentação do mercado .............................................................. 15 

3.4.1 - TABELA 1 ......................................................................................................... 15 

3.4.2 - TABELA 2 ......................................................................................................... 16 

3.5 - Barreira de entrada à competidores ........................................................................ 16 

3.6 - Análise da Concorrência ............................................................................................. 17 

3.7 - Descrição dos possíveis fornecedores ................................................................... 17 

9 – PLANO FINACEIRO ......................................................................................................... 36 

9.1 – Plano de Investimentos .............................................................................................. 36 

9.2 – Plano econômico-financeiro ..................................................................................... 36 

9.3 – Indicadores financeiro ................................................................................................ 38 

9.5 – Necessidade de captação .......................................................................................... 39 

10 - REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 40 

 

 
 
 
 

  



 
 

2 
 

1 - Sumário Executivo  
 

A escola Recriar Educação estará localizada no bairro do Barreto, zona norte do 

município de Niterói e terá abrangência no mercado local e adjacências, inclusive 

alguns bairros do município de São Gonçalo. 

Atuará no segmento de creche, para crianças com idade a partir dos 6 meses e 

da educação infantil até os 5 anos. 

Nos últimos anos houve um incremento na região com a implementação de 

condomínios residenciais, comércio e, consequentemente, aumentando a 

demanda para este serviço, que é oferecido por poucas escolas e com a 

qualidade duvidosa. 

Outra constatação positiva é que há projetos ainda em andamento, tanto da 

iniciativa privada, com mais unidades residenciais como do poder público, que 

vem investindo em infraestrutura, mobilidade e lazer. 

Com um investimento inicial estimado em R$180.000,00, a escola agregará valor 

ao local gerando emprego e renda, além de propiciar um maior fluxo de pessoas 

no comércio local, mantendo-o aquecido, consequentemente atraindo novos 

negócios. 

O investimento captado dos sócios será aplicado em infraestrutura e contratação 

de funcionários, equipamentos e legalizações. Com a viabilidade do negócio, o 

projeto tem a expectativa de retorno do capital aplicado após 13 meses, e 

crescimento estimado em 100% a cada ano, indicado na projeção de 

faturamento anual da empresa. 
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2 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
2.1 - Apresentação da empresa e do seu foco de atuação 
 

Instituição educacional voltada crianças de 6 meses a 5 anos de idade, do 

berçário e abrangendo toda Educação Infantil. 

Focada na excelência em prestação de serviços educacionais a Recriar 

Educação atuará de maneira responsável, ética e inovadora, buscando 

aprimoramento dos conceitos construtivistas e na construção do conhecimento 

com a utilização da interdisciplinaridade entre as matérias obrigatórias das áreas 

de conhecimento e a experimentação de práticas vivenciadas na escola e fora 

dela.  

 Inicialmente com 4 turmas, incluindo o berçário, e em tempo integral, a 

escola contará com uma equipe de professores e profissionais especializados, 

comprometidos e motivados para melhor atendê-los além de toda infraestrutura 

e acessibilidade para o bem-estar dos nossos alunos. 

 A escola Recriar Educação atuará com profissionais qualificados 

dedicados com o compromisso de cuidar do seu maior bem. 

Ofereceremos Serviço de qualidade, proximidade ao público alvo, menores 

custos com transporte, mais tempo com o filho, qualidade de vida, segurança e 

comodidade. 

 
 
 
 
 
*provisório 
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 2.2 - Perfil dos empreendedores 
 

• Alex Ferreira Borges, técnico em construção civil e graduando em 
Processos gerencias, funcionário da Petrobras. 
 

• Cledna Geyse de Souza Borges - pedagoga, com experiência e atuação 
como professora de ensinos dos anos inicias. 
 

• Clávia Souza - economista e pedagoga, com 22 anos de experiência em 
administração escolar público-privada, com especializações na área de 
gestão escolar. 
 

• Adelvite Souza - pedagoga aposentada com experiência de 20 anos 
atuando como diretora escolar. 

 
 

2.3 - Descrição legal 
 

Para a abertura de creche e escola infantil é preciso de uma autorização 

de funcionamento e supervisão da Secretaria de Estado de Educação. Todas as 

instituições de educação infantil devem ser autorizadas pelo menos 120 dias 

antes da data prevista para o início da atividade, devendo montar um processo 

cumprindo algumas exigências, tais como: plano de educação; propostas 

pedagógicas; relatório com prova de habilitação profissional (é exigido que o 

diretor tenha curso de pedagogia com habilitação em administração escolar); 

condições do prédio; alvará de funcionamento da prefeitura e do corpo de 

bombeiro, submeter-se à Secretaria de Estado de Educação vai efetuar a 

fiscalização para verificar se tudo o que foi relatado no processo, procede. 

Procedendo a verificação, é encaminhado relatório para o Conselho Estadual de 

Educação providenciar a autorização. 

A empresa deverá, também, procurar a Vigilância Sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde para obter o Alvará de Licença Sanitária. 

Legalizar a empresa nos seguintes órgãos: 

- Junta Comercial; 

- Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 

- Secretaria Estadual de Fazenda; 

- Secretaria Municipal de Educação; 

- Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento; 
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- 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/FGTS”. 

- Corpo de Bombeiros Militar. 

Leis Federais aplicadas a esta atividade: 

- Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezembro 

de 1996, que determina a fixação de uma proposta pedagógica fundamentada, 

visando à formação de uma criança cidadã. 

- Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, altera o art. 26 da Lei n.º 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor 

sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. 

- Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

- A Lei 9795/99 de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a educação ambiental 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

- A Lei 9870/99 de 23 de novembro de 1999 trata sobre o valor das 

anuidades e semestralidades escolares. 

- A Lei 10.034 de 24 de outubro de 2000 que prevê a autorização para 

creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental fazerem a 

opção pelo Simples. 
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2.4 - Organização e governança 
 
2.4.1-ORGANOGRAMA 
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2.5 - Quadros de funcionários  
 

Profissional Requisitos Mínimos  Experiência Requerida 

Diretor Técnico Curso Normal Superior para o 
Magistério em Educação Infantil 
ou em nível de Pós-Graduação 
em educação 

5 anos  

Coordenador 

pedagógico 

Curso Normal Superior para o 
Magistério em Educação Infantil 
ou em nível de Pós-Graduação 
em educação 

5 anos 

Professores Nível médio na modalidade 
normal 

3 anos 

Educadores 

Assistentes 

Nível médio na modalidade 
normal 

2 anos 

Auxiliares Estagiários de pedagogia Não há 

Auxiliar de serviços 

Gerais 

Não há 1 ano 

Recreador Nível médio na modalidade 
normal 

2 anos 

Merendeira Não há 2 anos 

Auxiliar administrativo Nível médio na área de 
administração e/ou técnico de 
administração 

2 anos 

*fonte LDB – lei de diretrizes e base 

 

 

 

Para as funções de Médico e Nutricionista a legislação brasileira prevê para 

estes profissionais, jornada reduzida, ou seja, eles podem ser contratados 

como autônomos. 

Contudo, a responsabilidade nestes casos deve ser individual, vedado a 

intermediação empresarial. Profissionais especializados como fonoaudiólogos, 

psicólogos, dentistas podem ser contratados por meio de convênios com 

instituições de saúde. 
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2.6 - Principais processos de trabalho 
 

Função Descrição Responsável 

Atendimento ao 
Responsável 

Processo responsável pelo 
ingresso das crianças na escola 
e pelo atendimento aos pais 
e/ou responsáveis. 

Auxiliar Administrativo 

Professores 

Educadores assistentes 

Serviços pedagógicos e 
lazer 

Compreendem as atividades 
relacionadas à elaboração e 
execução do Plano Pedagógico 
da creche. 

Coordenador pedagógico 

 

Serviços administrativos Responsáveis pelas atividades 
de apoio administrativo, 
financeiro, marketing e de 
Recursos Humanos da creche. 
É realizado pela secretaria e 
pelo responsável pela 
administração geral. 

Auxiliar Administrativo 

Diretor Técnico 

Serviços de preparação de 
alimento 

Responsável pela preparação 
dos alimentos e da rotina 
alimentar. 

Merendeira 

Nutricionista 

Serviços de higiene e saúde Responsável pelas atividades de 
higiene e cuidados especiais na 
promoção da saúde física e 
mental das crianças atendidas 
pela escola. 

Médico 

Recreadores 

Fisioterapeutas  

Fonoaudiólogos 

 

Outros serviços de Apoio Incluem as atividades de 
limpeza e higiene das 
instalações, cuidados com a 
horta, segurança, manutenção 
das instalações elétricas, 
hidráulicas, e demais atividades 
de apoio necessárias ao bom 
funcionamento da creche. 

Auxiliares de serviços gerais 

Relacionamento com 
fornecedores 

Incluem as atividades de 
relações comerciais com 
fornecedores e demais 
stakholders  

Auxiliar administrativo 

Diretor técnico 
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2.7 - Descrição da estrutura física e layout 
 
Inicialmente a creche escola contará com infraestrutura completa de lazer e bem-

estar para os alunos e corpo técnico, área de lazer e recreação, salas arejadas 

e climatizadas, traduzindo em um ambiente agradável e confortável para as 

crianças. 

A creche escola proverá equipamentos e ótimas condições de trabalho para seus 

profissionais e parceiros. 

São necessários os seguintes móveis e equipamentos: 

- Microcomputadores e impressoras de acordo com a estrutura da creche; 

-Linha telefônica; 

-Impressoras; 

- Gaveteiro para guardar dinheiro, cheques e tickets de cartões de débito e 

crédito; 

- Móveis e equipamentos para o refeitório apropriados para crianças pequenas; 

- Cadeiras e mesas escolares, armários e estantes, de acordo com o 

dimensionamento das instalações; 

- Estantes, mesas, cadeiras, livros infantis e equipamentos para a sala 

multimeios; 

- Jogos e brinquedos pedagógicos, softwares educativos e material didático; 

- TV e aparelho de DVD ou blu ray; 

- Higienizadores de mamadeiras; 

- Esterilizadores e umidificadores de ar; 

- Berços, colchões e colchonetes; 

- Tela de proteção para janelas; 

- Equipamentos para cozinha; 

- Equipamentos, móveis e utensílios para a secretaria, etc. 

A legislação é bem clara e rígida dentro de cada município, e estabelece os 

requisitos estruturais mínimos para funcionamento de uma creche. 

I) A exigência de área mínima (normalmente, um metro quadrado por aluno, 

sendo permitida a ocupação máxima correspondente a oitenta por cento da área 

física do imóvel); 

II) paredes pintadas ou revestidas com material lavável; 

III) piso de material de fácil limpeza; 
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IV) mobiliário de dimensões e características que proporcionem conforto e 

segurança às crianças atendidas; 

V) Boas condições de ventilação e iluminação; 

VI) Existência de berçário, de locais para amamentação e higienização, com 

balcão e pia, conforme a faixa etária atendida;  

VII) instalações sanitárias destinadas a alunos de uso exclusivo destes, 

adequadas à faixa etária, e em número suficiente para a quantidade de crianças. 

A estrutura de uma creche assim como de uma escola, exige uma série de 

características e a divisão de vários ambientes para o seu bom funcionamento, 

tais como: 

- Hall de Recepção – O hall de recepção deve ser uma área externa ampla e 

espaçosa. Deve possuir instalações para proporcionar uma passagem gradativa 

da criança, deixada pelos pais aos cuidados da creche; atender visitantes, servir 

de local para reunião com pequenos grupos de pais; publicar avisos, exposição 

de fotos, desenhos e atividades realizadas pelas crianças. Deve ter uma 

decoração aconchegante com cadeiras, bancos ou sofás, além de ter sempre à 

disposição uma agenda para anotações e recados que os pais desejem fazer a 

direção. 

- Berçário – O berçário é formado por sete áreas integradas e interligadas: 

recepção, dormitório, sala ou local de estimulação, local para banho e higiene do 

bebê, saleta ou local para amamentação (opcional), solário e lactário. A recepção 

é a área próxima à porta do berçário, onde a mãe deve deixar sua bolsa, objetos 

de uso pessoal e calçar as sapatilhas (sapatos não devem ser permitidos em 

área esterilizada). Os bebês devem ser estimulados através de atividades de 

base essencialmente oral-afetiva, através de contato físico, e deve ocorrer a 

qualquer momento dentro do berçário, essa área pode fazer parte do dormitório. 

- Sala de Atividades – A sala de atividades é um espaço destinado a grupos de 

crianças, onde terá a seu dispor brinquedos, jogos, papéis, lápis, tintas, etc. Em 

alguns momentos a sala de atividades pode ser transformada em sala de 

refeições, quando várias crianças fazem as refeições simultaneamente. A creche 

também deve possuir um local para atividades especiais, que possibilite a 

instalação dos equipamentos de suporte utilizados nas atividades recreativas, 

educacionais, estimulação psicomotora, etc. (narrativa de histórias, projeção de 

filmes e slides, teatrinho de vara, fantoches, sombras, danças, audição de 
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músicas, brinquedos cantados, atividades típicas de educação física e atividades 

sociais). 

- Área Externa - A área externa, com parte obrigatoriamente coberta, destina-

se à recreação dirigida, ao lazer e à prática de educação física e jardinagem. 

Seu piso pode ser natural ou revestido. 

- Administração – O espaço destinado à administração engloba as seguintes 

atividades: direção, secretaria, almoxarifado, atendimento médico, psicológico, 

pediátrico, nutricionista e assistente social, e geralmente compõe- se pela sala 

do assistente social, sala da diretoria, sala da equipe pedagógica, sala do 

psicólogo, sala do orientador pedagógico, sala dos professores, secretaria, 

almoxarifado, sanitário masculino e feminino para a equipe de direção, sala do 

médico, sanitário dos professores e professoras, sala de espera e sala do 

nutricionista. 

- Serviços – A área de serviços compreende: despensa, cozinha, lavanderia, 

copa, além do vestiário para serventes. 

- Estacionamento – Se não houver disponibilidade permanente de vagas nas 

proximidades será necessário realizar convênio com estacionamento próximo. O 

ideal é que exista uma área própria para parada rápida na frente da creche, com 

capacidade para atender o fluxo nos horários de chegada e saída. 

 
*Imagem ilustrativa 

 



 
 

12 
 

1. Sala de atividades - Giz de cera, papéis, livros, brinquedos... todos esses 

materiais devem estar aqui. É importante que os pequenos tenham 

acesso a tudo (sob sua supervisão, é claro) em armários baixos. O ideal 

é ter um lavatório dentro da sala para poder lavar pincéis, mãos e 

chupetas. 

2. Sala de repouso - Para um bom descanso, o ambiente deve ser tranqüilo 

e ventilado, com luz controlada. Em berços ou colchonetes, cada um 

precisa ter a própria roupa de cama e os objetos pessoais, como chupeta 

e brinquedos. Amamentar pode ser feito num canto desde que separado 

por um biombo. 

3. Fraldário - O cesto de lixo precisa estar ao alcance da mão para que as 

fraldas sejam descartadas rapidamente. O melhor modelo é o de tampa 

com pedal. Para que a criança fique segura enquanto outra toma banho 

ou troca fralda, deixe-a num bebê-conforto. 

4. Lactário - É aqui que os pequenos se alimentam. Para evitar bichos e 

sujeira, o teto deve ser de laje e as paredes e chão, laváveis. Os 

professores não devem assoprar a comida, deixando que o alimento 

esfrie naturalmente, para evitar contaminações. 

5. Solário - No espaço para tomar sol, as atividades devem ser realizadas 

antes das 10 e após as 15 horas. Brinquedos grandes (casa de boneca, 

balanço e triciclo) e feitos com sucata são bem-vindos. Torneira e 

mangueira garantem a diversão no calor.  
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3 - ANÁLISE DE MERCADO 
 
3.1 - Panorama e dimensionamento do mercado 
 
3.1.1 - MERCADO NACIONAL 
 

• Entre 2005 e 2012, o número de matrículas na rede privada de educação 

básica elevou-se de 7.431.103 para 8.322.219. A taxa média de 

crescimento no período foi de 1,63%. O movimento de expansão do 

segmento educacional privado contrasta com a retração observada no 

montante global de matrículas no ensino básico do país. Entre os dois 

anos analisados, este contingente de alunos se retraiu a um ritmo de 

1,57% ao ano.  

• O segmento educacional privado de expansão do número de matrículas 

se evidenciou em todas as regiões do país, entre 2005 e 2012. 

• A Região Sudeste, a que possui a maior concentração de matrículas em 

escolas privadas, experimentou um ritmo de crescimento do número de 

matrículas de 1,76% ao ano.  

• O número de crianças atendidas por creches no país avançou de 

1.414.343 para 2.540.791, um salto de 79,64% no intervalo de 7 anos 

entre 2005 e 2012. Este resultado equivale a 8,73% ao ano. Nas creches 

privadas, o número de alunos passou de 535.226 para 929.737, avanço 

que corresponde a 73,71%, ou 8,21% ao ano.  

• Pesquisas apontam que há no Brasil 929.737 alunos matriculados em 

creches particulares e 1.175.647 em pré-escolas em todo o brasil, no 

Sudeste 582.334 e 461.652 respectivamente e em Niterói 10.623 alunos 

nas creches e pré-escolas, dados de 2013.   

O valor referente ao investimento em instituições de ensino privado foi de R$40 

bilhões, em 2013. 
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3.1.2 - MERCADO LOCAL 
 

• O bairro onde será implantado o projeto está em plena transformação e 

expansão imobiliária, caracterizando um aumento da demanda para os 

próximos anos, além de projetos como um shopping center e o BRT. 

• O mercado geral está em recuperação, com perspectivas de melhora 

com a estabilização da economia e aquecimento das vendas de imóveis 

da região onde será implantado o projeto. 

 

3.2 - Dimensionamento 
 
 

• Foram registradas de 10.623 matriculas em 2015, no segmento 

creche/pré-escolas privadas do município de Niterói. No bairro do Barreto 

e adjacências há uma população estimada de 1.788 crianças que 

atendem os requisitos e utilizam o ensino particular. Ver gráfico 1 abaixo: 

 

 

3.2.1- GRÁFICO 1 

 
 

 

 
 
 

Mercado 

Total

Mercado 

Potencial

Mercado 

Disponível

Mercado Total: 60.881 crianças de 6 

meses a 5 anos de idade em Famílias 

com renda superior a 2 salários per 

capta em Niterói e São Gonçalo.  

Mercado Potencial: 4.470 crianças de 

6 meses a 5 anos de idade em Famílias 

com renda superior a 2 salários per 

capta nos bairros da Zona Norte de 
Niterói e bairros de São Gonçalo 
limítrofes à Zona Norte de Niterói. 

Mercado Disponível: 1.788 crianças de 

6 meses a 5 anos de idade em Famílias 

com renda superior a 2 salários per 

capta no bairro do Barreto e bairros 

circunvizinhos de São Gonçalo. 
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3.3 - Descrição do público alvo 
 
Famílias do bairro do Barreto e adjacências à zona norte de Niterói e/ou 

trabalhadores dessa região com filhos em idade de 6 meses a 5 anos, que 

possuam renda compatível com os investimentos educacionais a serem 

oferecidos pela escola. 

 
 
3.4 - Estratégias de segmentação do mercado 
 
De acordo com as informações obtidas pelas tabelas abaixo, observa-se que 

haverá uma forte demanda para o segmento de creches no horizonte 2020, mas 

por outro lado, há uma perspectiva de queda nas matrículas de pré-escolas. 

O estudo realizado pela FGV apontou 3 aspectos que influenciariam 

negativamente para o número de matrículas com previsão de queda. 

i - Mantida a taxa de matrícula de 80,85%, haveria uma indesejável redução no 

contingente de alunos.  

ii - Mantidas as taxas de crescimento da última década, o número de matrículas 

ultrapassaria a população.  

iii - Com uma taxa de matrícula de 100%, os estabelecimentos privados 

experimentariam um acréscimo de 61.514 alunos, em 10 anos.  

A tabela realça em vermelho resultados indesejáveis (i) ou impossíveis (ii). 

 

3.4.1 - TABELA 1 

 
Matrículas potenciais em creches, 2020 
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3.4.2 - TABELA 2 

Matrículas potenciais em pré-escolas 2020 

 
 
Considerando as informações do estudo, podemos admitir os números para 

aplicação no mercado local, onde serão adotados os mesmos parâmetros.  

Com isso, teremos uma expectativa de crescimento da ordem de 7,83% a.a. até 

2020 para o segmento de creche, com idade de 6 meses a 3 anos, onde 

aumentará a demanda para 2.718 matriculas potencias nas creches da região 

do Barreto até 2020.   

Utilizando das informações, mesmo não tendo a profundidade desejada, nota-se 

que uma estratégia de aumentar o número de turmas de crianças de 6 meses a 

3 anos (creche) poderá viabilizar, inicialmente, a implantação do projeto. 

Por outro lado, há que se adequar para a permanências destes clientes na 

instituição, viabilizando o crescimento no segmento de pré-escola, tendo com 

parâmetro a evolução e fixação das crianças nos anos posteriores. 

 

 
3.5 - Barreira de entrada à competidores 
 
O segmento da educação privada no Brasil é regido, além das leis do comércio, 

de normas específicas como a LDB. Barreiras para implantação dos projetos 

com cumprimento de requisitos impostos pelo município e obtenção das licenças, 

podem ser potenciais fatores de risco para o projeto. Além do cumprimento 

integral destas normas e leis seriam barreiras para os competidores. 

- Criação de um novo conceito de entretenimento e desenvolvimento da criança, 

aliado às necessidades e obrigações legais regidas pela LDB. 
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- Adoção de novos materiais e equipamentos que contribuam para a inclusão 

das crianças no mundo digital. 

- Flexibilidade de horários – extensão ou redução de horário de permanência da 

criança na creche, com preços diferenciados. 

- Convênio com outros serviços como clubes, academias, etc. 

- Instalações modernas adaptadas com total acessibilidade e seguras. 

 

3.6 - Análise da Concorrência 
 
Há no bairro 5 estabelecimentos privados de ensino que englobam creche e pré-

escola, sendo que 3 são creches, mas que não fornecem os serviços que 

pretendemos fornecer. Todas não passam das 18:00h. Todas as escolas 

analisadas estão com suas estruturas físicas ultrapassadas e não possuem itens 

de segurança básico, como corrimãos, rampas de acesso, proteção dos cantos 

vivos, sinalização de advertência. 

 

Estabelecimento Horário de funcionamento 

1 7:30-17:00 

2 7:30-18:00 

3 7:30-18:00 

4 7:30-18:00 

 5 7:30-18:00 

 

A Recriar Educação funcionará em tempo integral, com horário flexível e 

estendido das 7:00 as 19:00 e estará com suas instalações modernizadas e 

seguras para o bem-estar dos seus alunos. 

 

3.7 - Descrição dos possíveis fornecedores 
 
Fornecedores de movelaria, gráficas, editoras, papelarias, mercados varejistas 

de alimentos, parceiros como cursos de idiomas, locais de atividades extraclasse 

em geral, clubes poliesportivos, entre outros. 
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4 – PLANO ESTRATÉGICO 
 

4.1 - Missão 
 

A creche escola Recriar tem a proposta introduzir as áreas do conhecimento e 

desenvolvimento da criança na educação e cultura, de maneira lúdica, 

responsável e criativa, para que o conhecimento seja utilizado como ferramenta 

de transformação positiva e de desenvolvimento da sociedade, com consciência 

cidadã, com valores e princípios éticos, respeitando a meio ambiente e as 

diversidades sociais, com muito amor e carinho. 

4.2 - Visão 
 

A escola Recriar Educação buscará a formação sólida das crianças com valores 

e princípios éticos, de maneira cidadã para um futuro melhor e uma sociedade 

mais justa. 

4.3 - Valores 
 

 A Creche escola Recriar se empenha na construção de uma sociedade mais 

justa, ética e igualitária, preservando o meio ambiente e respeitando as 

diversidades. 

4.4 - Análise SWOT 
 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 

Prestação de excelentes serviços 
educacionais; 
Qualificação da Equipe; 
Metodologia de ensino; 
Horário diferenciado e flexível; 

 

Estacionamento; 
       Recursos financeiros; 
       Baixa adesão de matrículas; 

Oportunidades 

 

Ameaças 

 

Crescimento populacional; 
Aumento do poder aquisitivo e renda 
local; 
Aumento do fluxo de pessoas; 

 

Violência; 
Burocracia federal, estadual e 
municipal; 
Trânsito Local; 
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5 - ANÁLISES DE CENÁRIOS 

Em meio às incertezas do mundo globalizado, a análise de cenários é um 

instrumento importante para de desenvolver novas estratégias. Este tipo de 

análise explora os diversos caminhos que a empresa pode seguir e então 

implementar aquele que melhor condizer com os objetivos da empresa. 

 

ENQUADRANDO O DESAFIO  

Com o expressivo crescimento populacional e a expansão imobiliária da região 

norte de Niterói, no bairro do Barreto, área limítrofe com São Gonçalo, e com 

grande potencial, nota-se a necessidade de ampliação da oferta de escolas de 

ensino primário, com qualidade e em tempo integral, visando um nicho 

emergente de famílias que buscam segurança, desenvolvimento para seus filhos 

e comodidade. 

A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, 

a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização 

e estrutura das famílias. Por outro lado, a sociedade está mais consciente da 

importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por 

uma educação institucional de crianças de zero a seis anos. 

Dentre as várias necessidades locais encontradas, listamos e identificamos as 

consideradas mais críticas. 

- Carência de creches e pré-escolas na região. 

- Baixa qualidade nas creches e pré-escolas existentes no bairro do Barreto e 

adjacências. 

- Expansão imobiliária da região gerando grande demanda por esse serviço, falta 

de vagas nas instituições onde este tipo de serviço é oferecido, baixa oferta de 

creches/pré-escolas de qualidade na região. 

- Oferta de um serviço de qualidade próxima ao público alvo, menores custos 

com transporte, mais tempo com o filho, qualidade de vida, comodidade e 

deslocamento. 



 
 

20 
 

- Nosso desafio será conquistar o mercado e ganhar a confiança dos nossos 

clientes, mantendo a qualidade na prestação dos serviços e o reconhecimento 

de uma instituição com atuação ética, ser inovadora e inclusiva, que busque 

aprimoramento dos conceitos educacionais e na construção do conhecimento 

com a utilização da interdisciplinaridade entre as matérias obrigatórias das áreas 

de conhecimento e a experimentação de práticas vivenciadas na escola e fora 

dela, de maneira lúdica, com serviço de qualidade, segurança, conforto para a 

formação da criança. 

5.1 - Identificação das forças que afetam o cenário 
 
Aplicando o método, analisamos a seguir, as forças políticas, econômicas, 

sociais, tecnológicas, ambientais e legais, que podem afetar negativamente o 

negócio. 

 
POLITICA 
 

1. Qualidade ensino público  

Melhora da qualidade da escola pública aumenta o número de matrículas 

de classe média nos estabelecimentos construídos e mantidos pelo 

Estado. 

2. Estatização  

A instabilidade política aliada a vaidade de alguns grupos políticos, bem 

como suas ideologias, poderá acarretar em estatização das escolas 

privadas. 

3.  Burocracia  

Criação de novas barreiras burocráticas, além das existentes, poderá 

custar muito caro iniciar o projeto. 

4. PPPs – Parcerias Público-Privadas  

Criação de parcerias público-privadas poderá ser danoso ao negócio pois 

os convênios, normalmente, são com instituições de grande porte e 

estabelecidas no mercado, qualificando assim o ensino público e 

distribuindo bolsas de estudos aos potenciais clientes. 
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ECONOMICA 
 

1.  Crise econômica  

Impossibilitando o cliente e público alvo de consumirem o serviço devido 

à escassez do dinheiro. 

2.  Renda familiar 

Diminuição da renda em detrimento de não reajuste referente a inflação, 

desemprego e outros índices, inviabilizando o investimento das famílias 

em educação infantil privada. 

3. Custos operacionais e aquisições 

Aumento dos custos que inviabilizem o investimento numa condição de 

improvável retorno e de repasse para os clientes. 

4. Custos financeiros 

Aumento das taxas de financiamentos com juros impagáveis e 

necessidade de garantias improváveis. 

 
SOCIAL 
 

1. Violência na região 

Um dos maiores problemas da região onde será implantado o projeto é a 

crescente violência. 

2. Classe 

Mudança de classe social com ascensão ou declínio culminando no 

esvaziamento populacional do bairro e adjacências.  

3. Público alvo 

Migração do público alvo para outras regiões e consequente evasão dos 

alunos. 

4. Home office 

Ampliação do sistema home office e adoção em massa por empresas que 

utilizam tecnologia, o que permitiria aos pais permanecerem trabalhando 

em casa, dispensando os serviços de creche, principalmente. 
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TECNOLÓGICA 
 

1.  Tecnologias de Ensino 

Implementação de computadores e criação de Cibercultura aplicada aos 

alunos e seus primeiros contatos com a tecnologia. 

 
 
AMBIENTAL 
 

1. Ampliação das instalações 

Impacto ambiental causado pela disposição, construção e reformas 

necessárias à implantação e/ou ampliação das instalações da escola, em 

desacordo ao plano diretor da cidade com a utilização inadequada de 

produtos agressivos ao meio ambiente. 

 

 
LEGAL 
 

1.  Alterações nas Leis de Diretrizes e Bases e Plano Nacional de Educação 

– LDB e PNE  

Grandes alterações que impliquem em reestruturações e modernização 

antes não previstas para o funcionamento e cumprimento dos requisitos. 

2. Aumento na regulação  

Criação de novas leis e normas que dificultem as atividades no setor de 

educação infantil. 

3. Impostos 

Comumente em tempos de crise e desordem financeira, há uma busca 

incansável de recursos por parte do governo, que, muitas das vezes, 

culminam em aumento de impostos para cobrir os rombos das finanças 

públicas, extorquindo o empresariado e a população.  
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5.2 - Definição das incertezas críticas do futuro 
 
Após análise das forças, definiremos quais incertezas críticas serão mais 
impactantes ao negócio, positiva e negativamente, no futuro.  
 

1. Qualidade ensino público – Aumento ou diminuição da qualidade do 

ensino público irá impactar diretamente projeto. 

2. Renda familiar – Aumento ou diminuição da renda familiar poderá 

tangenciar novos modelos e métodos de aplicação e melhoria dos 

processos para destinação dos recursos 

 

 

5.3 - Geração dos cenários 
 
Definidas as incertezas, cada quadrante corresponderá a um cenário, 

representado graficamente, conforme a seguir na figura 1: 

 
 
 

 
Figura 1 
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5.4 - Analisando cenários 
 
Avaliação de implicações e definição de respostas possíveis para cada 
quadrante. 
 
ENREDOS – DETALHAMENTO DE CADA QUADRANTE 
 
Cenário ARCO-ÍRIS 
 
Descrição: Aumento da renda familiar e baixa qualidade do ensino público 

 
Este cenário é muito favorável. Possibilita visualizarmos aumento na procura por 

instituições privadas de ensino, culminando em crescimento e aumento das 

receitas. Possui excelentes condições para crescimento e investimento, 

modernização das instalações, além de desenvolvimento de RH com a 

capacitação, qualificação e valorização da mão-de-obra. Investimentos em 

ações de marketing e abertura de filiais. 

 

Ações: Aplicação de recursos em antecipação do plano de investimentos, 

contratação de mão-de-obra, T&D de todos os funcionários, cursos de 

aperfeiçoamento, promoções, incentivos financeiros, participação nos lucros e 

resultados, implantação de novas modalidades de ensino, esporte e novas salas 

de aula e modernização, incremento em tecnologia, ampliação da área de lazer, 

aquisição de novos brinquedos, ampliação das ações de marketing e abertura 

de filiais.  

 - Não há incertezas e nenhuma possibilidade de insucesso. 

 - Neste cenário não há risco. 

 

Cenário JARDIM 

 
Descrição: Aumento da renda familiar e aumento da qualidade do ensino 

público 

Neste cenário, mesmo com poder de compra, as famílias terão opção de 

qualidade do ensino público, podendo reverter a sua renda para outros bens, já 

que o ensino de qualidade estará disponível gratuitamente. 

- Baixo risco 
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Ações: Intensificar as ações de marketing, além de investir em itens 

incrementais, como transporte, lazer, esporte para obter diferenciação e ter 

vantagem competitiva. T&D essenciais para a capacitação de mão-de-obra. 

Incremento de algumas tecnologias.  

 

1- Alterações estruturais que atendam a demanda e a modernização de 

instalações à novas exigências. Política de benefícios para pagamentos das 

mensalidades em dia. 

2- Valorizar a mão-de-obra dos funcionários e melhorar os processos internos. 

Ações para manter e estender o vínculo do cliente com a instituição.   

 
Cenário ALFABETO 
 
Descrição: Diminuição da renda familiar e baixa qualidade do ensino 

público 

 
 Em tempos de crise financeira, este cenário é o mais comum. As famílias 

poderão investir em educação, substituindo alguns itens de consumo visando 

maior preparação para o futuro e desenvolvimento dos filhos, já que não 

encontrará no ensino público esta possibilidade. 

- Risco moderado 

 

Ações: Busca de parceiros que estejam dispostos a investirem com algum risco, 

ampliação política de descontos para pagamento em dia. Otimizar os processos 

internos para reduzir os custos com pessoal. Qualificar e adaptar a mão-de-obra 

multidisciplinar e utilizá-las em outras posições na organização. Rever o 

planejamento estratégico e de investimento. Foco na demanda existente para 

não comprometer a qualidade da prestação do serviço.  
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Cenário PAREDE MARROM 
 
Descrição: Aumento da qualidade do ensino público e diminuição da renda 

familiar 

 
 Este cenário será o mais desafiador. Tenderão as famílias migrar para o ensino 

público, devido ao grande comprometimento da renda no custeio com educação. 

 - Alto risco 

 

Ações: Reposicionar a estratégia da empresa, diminuindo os custos 

operacionais, otimizando os recursos ao extremamente necessário, sem perda 

na qualidade da prestação do serviço. Reutilização e reciclagem de materiais, 

diminuição do consumo de materiais de escritório. Suspenção dos investimentos. 

Negociar baixa de alugueis e custos fixos. Elaborar plano de maximização de 

lucro e minimização de custos, com redução de mão-de-obra. Suspender 

aperfeiçoamento de RH. Reduzir carga horária de funcionários, quando couber, 

com redução de salário proporcional. 

 
5.5 - Validação dos cenários  
 
Com 22 anos de experiência em administração escolar público-privada e 

especializações na área de gestão escolar, a Sra Clávia de Souza, que é 

economista e pedagoga, validou os cenários e complementou que, dentre as 

previsões nos cenários propostos, a confiança na instituição e seus processos, 

serão grande diferencial para prestação de serviços de qualidade e sucesso do 

projeto. 

 
 
5.6 - Identificação de sinalizadores e Indicadores 
 
 

• Crescimento imobiliário da região e adjacências, construção de novas 

unidades habitacionais. O crescimento da região estará diretamente 

relacionado ao aumento da demanda para este de serviço.  

• Abertura de novas unidades educacionais na região. 

• Dados, informações, licitações para aplicação de investimentos 

governamentais de infraestrutura de transporte, segurança e mobilidade. 



 
 

27 
 

Este indicador demonstra que o governo está investindo para melhor a 

qualidade de vida na região, possibilitando o aumento da população local, 

oriunda de outros bairro e regiões adjacentes de outras cidades. 

• Aquecimento da economia - Incremento do comércio na região, abertura 

de novas loja, shoppings centers, etc. criando a necessidade de unidades 

educacionais para atender essa demanda e indicando um crescimento da 

renda local. 

 
5.7 - Monitorar e atualizar cenários à medida que o tempo passa 

 

As informações colhidas dos indicadores juntamente com as análises 

mercadológicas disponíveis, correlacionadas aos cenários propostos, ajudam na 

tomada de decisão e aplicação dos recursos.  

As ações a seguir, aliadas aos conhecimentos adquiridos serão 

fundamentais para a análise e monitoramento constante dos cenários 

apresentados. 

1- Acompanhar o mercado imobiliário, monitorando o lançamento de 

novos empreendimentos habitacionais na região, licitações de para construções; 

2- Monitorar debates governamentais sobre projetos de investimentos na 

região (D.O., projetos de políticos da região, campanhas políticas, etc.); 

3- IDEB (Índice de desenvolvimento da educação básica) – indicador de 

qualidade da educação básica do Brasil. 

De posse destes dados, poderemos reformular o planejamento de 

crescimento e melhoramento dos nossos processos, considerando cada aspecto 

em cada cenário. 
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6 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

QUALIDADE 

Oferecer serviços e ensino de qualidade, tendo como foco o desenvolvimento e 

a formação dos alunos, para transformação da sociedade em um ambiente 

melhor. 

Manter as instalações bem conservadas, com sinalização e acessórios de 

segurança para os alunos, colaborados e todos os que frequentam a escola. 

 

INOVAÇÃO 

Estar aberto à inovações e técnicas de educação aplicada ao desenvolvimento 

da criança. 

Ser visionário e aplicar os conhecimentos e expertise em educação infantil, 

antecipando-se à concorrência, adequando às necessidades do mercado. 

 

SOCIAL 

Poder contribuir com o desenvolvimento local oferecendo apoio à novos 

investimentos na região por meio de parcerias público-privadas. 

 

QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

Focar na qualificação continuada da mão-de-obra e atualização na área de 

educação e seus conceitos por meio de parcerias com universidades, ONGs, 

Associações, etc. 

 

FINANCEIRO 

Aumentar a capacidade de receita com novas turmas e com o oferecimento de 

atividades extracurriculares na própria escola e com seus parceiros. 
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6.1 - Metas 

1- Ampliar as instalações, conforme a demanda e manter o alto nível de 

conformidade e segurança, com previsão de crescimento de uma turma a cada 

2 anos. 

2- Extrapolar através das paredes da escola e levar algum conhecimento aos 

menos favorecidos por meio de eventos sociais e consequentemente agregar 

mais valor à instituição, juntamente com ações de marketing. Um evento por ano. 

3- Participar de feiras e workshops na área de atuação, mostrando o nosso 

trabalho e desenvolvendo a marca. Quando houver. 

4- Criar parcerias com instituições de ensino, clubes esportivos, academias artes 

marciais, entre outros, oferecendo opções de atividades extracurriculares. 

5- Promover anualmente eventos sociais na comunidade e bairros adjacentes, 

possibilitando a maior visibilidade da marca. 

6- Melhoria contínua dos serviços e instalações, com aquisição de novas 

tecnologias e equipamentos para a educação. 

 

6.2 - Ações Estratégicas 

- Programar ações de marketing agressivas para aumentar o número de 

matriculados a cada ano. 

- Promover eventos junto ao cliente e a comunidade afim de estreitar a relação 

com a empresa. 

- Participar de eventos fora da escola em conjunto com parceiros e/ou 

fornecedores. 

- Estar atento e ajustar os processos internos para que não haja perda de 

produtividade ou ociosidade de funções e cargos. 

- Aplicar uma gestão firme, com foco na qualidade do produto, atendendo a 

legislação. 
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- Manter e treinar os colaboradores para estarem sempre atualizados e 

informados. 

- Adequar o quadro de funcionários de acordo com as demandas. 

- Qualificar e requalificar a mão-de-obra envolvida nas atividades chave do 

processo de gestão e suas ferramentas. 

- Estar atento as atualizações das ferramentas digitais utilizadas para controle e 

gestão da empresa. 

 

6.3 - Indicadores 

- Pesquisa de satisfação dos clientes e parceiros; 

- Número de adesões de matriculas por período; 

- Fluxo de caixa; 

- Senso anual do IBGE – Crescimento populacional, Econômico e social; 

- Venda de imóveis e lançamentos imobiliários na região; 

- Aquecimento do comércio; 

- Novos projetos de infraestrutura divulgados pelos órgãos públicos 
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6.4 - Acompanhamento e execução de Projetos 

Projeto O que? Por que? Quando? Quem? Como? 

A- Câmeras de 

monitoramento; 

Instalação de 

câmeras de 

monitoramento. 

Tornar mais 

seguro e ter 

visão geral da 

área. 

Após 6 meses de 

funcionamento. 
A escola. 

Com recursos 

próprios. 

B- Web site; Criar uma web site. 

Comunicação, 

interatividade e 

divulgação. 

Após 1 ano de 

funcionamento. 
A escola. 

Com recursos 

próprios. 

C- Bilíngue; 

Disponibilizar aos 

alunos um outro 

idioma; 

Ter um 

diferencia e 

possibilidade de 

aumento de 

lucro; 

Após 1 ano, de 

acordo com a 

demanda; 

A escola e 

parceiros 

interessados; 

Parcerias com 

instituições de 

ensino de língua 

estrangeira. 

D-Expansão 

Construção de 

novas salas e 

ampliação áreas 

de lazer. 

Aumento da 

capacidade e de 

receita; 

A cada 2 anos 

aumentar uma 

turma. 

A escola. 

Recursos próprios, 

financiamentos e 

captações no 

mercado. 

E-Artes marciais; 
Oferecer aula de 

artes marciais; 

Aumentar 

receita. 
Após 1 ano 

Parceiros 

interessados. 

Disponibilizar área 

da escola. 

F-lounge/café;  

Área de espera 

para os 

responsáveis. 

Aumentar a 

receita e ter um 

serviço 

diferenciado. 

Após 1 ano de 

funcionamento. 

Parceiros do 

ramo de 

lanchonetes. 

Montar espaço com 

o parceiro na escola.  

G-Aplicativo; 

Criação de 

aplicativo de 

acompanhamento 

dia-dia dos filhos 

Dar informações 

on-line sobre o 

dia da criança na 

escola. 

Até 1 ano após o 

início do 

funcionamento. 

A escola em 

parceria com 

universitários 

que apoiem a 

ideia. 

Instituições estariam 

dispostas a 

desenvolver o APP. 

H-

Estacionamento;  

Criação de 

estacionamento. 

Dar mais 

conforto e 

segurança aos 

clientes. 

Após pesquisar 

as possibilidades 

e viabilidades. 

A escola e/ou 

com 

parceiros que 

tenham área 

prox. 

Adequando áreas 

próprias ou de 

parceiros. 

I- Sede própria; 
Aquisição de sede 

própria. 

Diminuir custos e 

aumentar os 

lucros. 

Após 5 anos de 

funcionamento. 
A escola. 

Com recursos 

próprios e 

financiamentos. 

J-Convênios 

Criar convênios 

com clubes, 

editoras, etc. 

Criar parcerias, 

comodidade e 

descontos para 

os clientes. 

Após 1 ano de 

funcionamento 

A escola e 

parceiros 

interessados. 

Captando parceiros 

e divulgando suas 

marcas. 
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7-CANVAS
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8 – MARKETING E VENDAS 
 

8.1 - Descrição detalhada do produto/serviço 
 

 Escola com educação voltada para as séries iniciais, do berçário e maternal, 

educação infantil, baseada em pensamentos construtivistas (Jean Piaget e Lev 

Vygotsky). 

 A escolar Recriar Educação é uma instituição educacional voltada para os 

primeiros anos de idade escolar, a partir do berçário e toda Educação Infantil, 

inicialmente, voltada para crianças de 6 meses aos 5 anos de idade. 

 Focada na excelência em prestação de serviços educacionais a Recriar 

Educação atuará de maneira responsável, ética e inovadora, buscando 

aprimoramento dos conceitos construtivistas e na construção do conhecimento 

com a utilização da interdisciplinaridade entre as matérias obrigatórias das áreas 

de conhecimento e a experimentação de práticas vivenciadas na escola e fora 

dela.  

 Inicialmente serão 4 turmas, sendo 1 berçário para crianças de 6 meses a 2 

anos, uma turma grupo 1 para crianças de 2 e 3 anos, grupo 2 para crianças 

entre 3 e 4 anos e o grupo 3 para crianças entre 4 e 5 anos, com turmas em 

tempo integral e com horários flexíveis, a escola contará com uma equipe de 

professores e profissionais especializados, comprometidos e motivados para 

melhor atendê-los além de toda infraestrutura e acessibilidade para o bem-estar 

dos nossos alunos. 

 A escola Recriar Educação atuará com profissionais qualificados dedicados 

com o compromisso de cuidar do seu maior bem. 
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8.2 - Comparação com concorrentes 
 

Instituição 

Principais Atributos  

Estrutura Físicas Segurança 
Horário de 

Funcionamento 
 

Recriar 
Educação 

Adaptadas com acessibilidade total. 
Salas Climatizadas, limpas e bem 
iluminadas. 
Área de lazer completa e com 
brinquedos certificados. 
Mini Zoo 
Horta Educativa 
 

Rampas de acesso 
Sinalização visual 
Piso antiderrapante 
Proteção de cantos 
vivos 

7:00 às 19:00  

Concorrência 

Vários obstáculos 
Instalações antigas e não adaptadas 
Brinquedos danificados 
Salas mal dimensionadas, nem 
sempre climatizadas e com pouca 
iluminação 

Muitos degraus 
Sem proteções dos 
cantos vivos 
Normalmente não há 
sinalização de 
segurança 

7:00 às 18:00  

 

 

Benchmark  

Há uma escola no bairro do Fonseca chamada 

Babylândia que serve de referência para o modelo 

adotado na creche escola Recriar. Sua metodologia e 

aplicação de recursos, além da boa acessibilidade e o 

fato de ser bilíngue, contribuíram para uma avaliação 

favorável à proposta e modelo de negócio. 

 

8.3 - Estratégia de entrada no mercado 
 

Captação de clientes com cadastro direto de interessados, obtido de forma 

rápida e sem maiores custos, indicação ou uma relação de conhecidos do 

proprietário e marketing direto com panfletagem no bairro e adjacências. 

Neste negócio a imagem e reputação da escola são fundamentais, pois a 

principal forma de divulgação é através da propaganda boca a boca. 
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8.4 - Formação de preço 
 

A formação de preço será deduzida dos custos agregados fixos e variáveis, 

incluindo as taxas de retorno, além de comparativo do valor médio das 

mensalidades propostas pelas concorrentes diretas.  

 

8.5 - Distribuição 
 

A distribuição deste serviço é a própria creche. É na propriedade que a creche 

está instalada que o serviço é realizado. 

 

8.6 - Promoção 
 

Poderão ser utilizados anúncios em jornais de grande circulação, rádio, 

apresentação de painéis fotográficos em feiras, festas e centro de compras, 

outdoor e Internet. A propaganda no período da matrícula é extremamente 

importante, com a distribuição de panfletos, colocação de faixas de boa 

qualidade na fachada da escola e montagem de stand em shoppings centers 

e centros comerciais. Montar um cronograma de marketing cobrindo várias 

datas importantes, onde haja concentração de possíveis clientes. 

A divulgação através de website próprio na Internet é uma possibilidade 

muito interessante, pois permitem a exposição das instalações, serviços 

oferecidos, e depoimentos de pais de alunos da creche em redes sociais para 

promoção de datas comemorativas, recados rápidos, informações 

importantes etc, para os pais acompanharem de maneira rápida. 

 

8.7 - Relacionamento com o cliente 
 

- Canais de comunicação como website, e-mails, APPs, etc. 

- Criação de descontos por pagamento em dia e/ou antecipado 

- Fidelização 

- Descontos por filho matriculado 
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9 – PLANO FINACEIRO 
 
9.1 – Plano de Investimentos 
 

 
 
9.2 – Plano econômico-financeiro 
 

 
 

Investimentos em obras e instalações Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Projeto Arquitetônico 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Reforma e adaptação do imóvel 70.000,00 70.000,00 30.000,00 20.000,00
Mobiliário 30.000,00 30.000,00 0,00 15.000,00
Aquisição de Equipamentos 30.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00
Contratação de profissionais 20.618,38 20.618,38 0,00 0,00

Obtenção de Licenças 165.618,38 30.000,00 55.000,00
Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Obtenção de Licenças 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Constituição da empresa 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Total 172.118,38 6.500,00 0,00 0,00
Total 172.118,38 172.118,38 30.000,00 55.000,00

Investimentos do empreendimento

Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
96 132 180
96 132 180
96 132 180
96 132 180

180 276 360
180 276 360
180 276 360
192 264 360
192 264 360
1308 1884 2520

Preço Valor Reajuste anual Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
creche (berçário) 1200 10% 115.200,00 174.240,00 261.360,00
Ed. Infantil G1 integral 1200 10% 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed. Infantil G2 integral 1200 10% 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed.  Infantil G3 integral 1200 10% 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed. Infantil G1 1/2 período 700 10% 134.400,00 203.280,00 304.920,00
Ed. Inf G2 1/2 período 700 10% 126.000,00 212.520,00 304.920,00
Ed. Inf G3 1/2 período 700 10% 126.000,00 212.520,00 304.920,00
Almoço ou jantar 280 10% 53.760,00 81.312,00 121.968,00
Almoço e Jantar 350 10% 67.200,00 101.640,00 152.460,00

1.270.560,00 2.078.472,00 3.018.708,00

1° ano 2° ano 3° ano
50% 75% 100%

creche (berçário) 8 11 15
Ed. Infant. G1 inte 8 11 15
Ed. Infa G2 integral 8 11 15
Ed.  Infantil G3 8 11 15
Ed. Inf G1 1/2 15 23 30
Ed. Inf G2 1/2 15 23 30
Ed. Inf G3 1/2 15 23 30

Projeção de Vendas

Refeições Almoço ou Jantar
Refeitções Almoço e Jantar

Quantidade
creche (berçário)

Ed. Infantil G1 1/2 período
Ed. Inf G2 1/2 período
Ed. Inf G3 1/2 período

Ed. Infantil G1 integral
Ed. Infantil G2 integral
Ed.  Infantil G3 integral

Tipo de Receita

Receita de 
Vendas

Total de Vendas

Demanda Total ---->>>

Foi considerado para os cálculos os seguintes parâmetros: No ano 1, foi considerado uma adesão de 50% de matrículas para 
cada segmento. Para o ano 2, foi considerado 75% da adesão de matrículas e para o ano 3, todas as vagas preenchidas.
O número máximo de alunos por segmento é de 15 crianças.

A comercialização das refeições foram baseadas, considerando a demanda por aluno em cada segmento e utilizamos as 
mesmas premissas, conforme tabela abaixo:
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Custos com produtos Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Alimentos 33.000,00 60.000,00 78.000,00

Total 33.000,00 60.000,00 78.000,00
Custos com serviços Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Total 0,00 0,00 0,00
Total 33.000,00 60.000,00 78.000,00

Projeção de custos

Tipo de profissional Custo mensal? Salário % de encargos Quantidade Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Professores sim 2.246,50 71% 4 209.493,61 223.110,70 237.775,25
Educadores Assistentes sim 1.663,47 71% 4 155.124,12 165.207,19 176.065,88
Auxiliares (estagiário) sim 800,00 0% 2 22.533,33 23.998,00 25.575,33
Recreador sim 1.415,02 71% 2 65.977,67 70.266,21 74.884,65
Coordenador pedagógico sim 3.113,44 71% 1 72.584,66 77.302,67 82.383,59

Total de Custos com Pessoal 9.238,43 525.713,40 559.884,77 596.684,71

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

Considerado o salário médio dos profissionais de educação 
ano base Jan/2017, incluindo o 13° salário.

Administrativas e de escritório Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Aluguel do imóvel (taxas, impostos) sim 2.400,00 28.800,00 31.392,00 34.217,28
Emissão de contratos sim 100,00 1.200,00 1.308,00 1.425,72
Emissão de Boletos sim 780,00 9.360,00 10.202,40 11.120,62
Internet sim 150,00 1.800,00 1.962,00 2.138,58
Despesas bancárias sim 250,00 3.000,00 3.270,00 3.564,30
Materiais de escritório sim 300,00 3.600,00 3.924,00 4.277,16
Luz sim 2.500,00 30.000,00 32.700,00 35.643,00
Água sim 1.500,00 18.000,00 19.620,00 21.385,80
IPTU sim 250,00 3.000,00 3.270,00 3.564,30

Total 98.760,00 107.648,40 117.336,76
Marketing e comercialização Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Eventos não 500,00 500,00 700,00 1.000,00
Propagandas (markeitng direto) não 2.000,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00
Web Site sim 200,00 2.400,00 2.640,00 2.904,00

Total 4.900,00 5.840,00 6.904,00
Serviços de terceiros Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Médico não 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
Nutricionista não 0,00 1.400,00 2.000,00 3.000,00
Segurança Privada (monitorada) sim 250,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00
Advogado não 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total 8.400,00 10.300,00 12.630,00
Outras despesas Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Materiais de Limpeza sim 600,00 7.200,00 7.920,00 8.712,00
T&D não 15.000,00 17.000,00 20.000,00

Total 22.200,00 24.920,00 28.712,00
134.260,00 148.708,40 165.582,76

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 911,40 71% 3 58.839,98 62.664,58 66.783,38
Merendeira 998,11 71% 1 21.479,33 22.875,48 24.379,04
Auxiliar administrativo 1.290,66 71% 1 27.775,00 29.580,38 31.524,63

108.094,31 115.120,44 122.687,05

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

Total de Despesas com Pessoal
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9.3 – Indicadores financeiro 
 

 
 

%
12%
12%
0%

Ano 1 Ano 2 Ano 3
Receita Bruta Total 1.270.560,00 2.078.472,00 3.018.708,00
creche (berçário) 115.200,00 174.240,00 261.360,00
Ed. Infantil G1 integral 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed. Infantil G2 integral 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed.  Infantil G3 integral 216.000,00 364.320,00 522.720,00
Ed. Infantil G1 1/2 período 134.400,00 203.280,00 304.920,00
Ed. Inf G2 1/2 período 126.000,00 212.520,00 304.920,00
Ed. Inf G3 1/2 período 126.000,00 212.520,00 304.920,00
Refeições Almoço ou Jantar 53.760,00 81.312,00 121.968,00
Refeitções Almoço e Jantar 67.200,00 101.640,00 152.460,00
(-) Impostos e deduções sobre vendas 152.467,20 249.416,64 362.244,96
Receita Líquida 1.118.092,80 1.829.055,36 2.656.463,04
(-) Custos dos produtos e serviços 558.713,40 619.884,77 674.684,71
Margem de Contribuição 559.379,40 1.209.170,59 1.981.778,33
Margem (%) 44% 58% 66%
Despesas 251.362,17 273.422,22 298.493,72
Despesas administrativas e de escritório 98.760,00 107.648,40 117.336,76
Despesas de marketing e comercialização 4.900,00 5.840,00 6.904,00
Despesas com serviços de terceiros 8.400,00 10.300,00 12.630,00
Outras despesas 22.200,00 24.920,00 28.712,00
Despesas com Pessoal 117.102,17 124.713,82 132.910,97
Lucro Bruto 308.017,23 935.748,37 1.683.284,61
(-) Impostos s/ Lucro 0,00 0,00 0,00
Lucro Líquido 308.017,23 935.748,37 1.683.284,61

Até 31.12.2017, o limite de receita bruta, para enquadramento no Simples Nacional, é de R$ 3.600.000,00 
anuais. A partir de 2018, o limite da receita bruta será de R$ 4.800.000,00/ano. 

Base de cálculo para impostos
Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos
Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro

Projeção de resultados
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9.5 – Necessidade de captação 
 
O projeto está sendo concebido a partir de recursos próprios e financiamentos 
bancários, entretanto, a direção estará disposta a negociar eventuais parceiros 
e investidores interessados em participar do negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Receitas -                    1.270.560,00 2.078.472,00 3.018.708,00

Total 0,00 1.270.560,00 2.078.472,00 3.018.708,00
Saídas Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Deduções 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre as vendas de produtos 137.952,00 227.462,40 329.313,60
Impostos sobre as vendas de serviços 14.515,20 21.954,24 32.931,36
Impostos sobre o lucro 0,00 0,00 0,00
Custos totais 518.273,91 545.273,91 563.273,91
Despesas totais 227.354,31 239.802,71 253.677,07
Investimentos 172.118,38 172.118,38 30.000,00 55.000,00

Total 172.118,38 1.070.213,80 1.064.493,26 1.234.195,94
Fluxo de caixa líquido -172.118,38 200.346,20 1.013.978,74 1.784.512,06

Fluxo de caixa acumulado -172.118,38 28.227,82 1.042.206,56 2.826.718,62

Base de cálculo para impostos %
Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos 12%
Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços 12%
Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro 0%

TAXA MINÍMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 14,25%
TAXA INTERNA DE RETONRO (TIR) 18,47%
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)  R$ 745.756,14 
PAYBACK 10 meses
ROI 1542,31%

Fluxo de caixa
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