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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar através de um plano de negócios todas as variáveis 

envolventes em um novo empreendimento, de modo com que bem estudado e planejado, 

consiga ascensão e destaque na área. Sendo assim, de modo a atingir os objetivos, foi-se 

utilizado uma metodologia aplicada e descritiva, com a inserção de um questionário voltado e 

aplicado para públicos em potencial de modo qualiquantitativo, sendo quantitativo quando 

busca os dados brutos e qualitativo em suas interpretações, para que o processo de decisão por 

ser viável e investir fosse tomada com base em argumentações verídicas pelo público.   

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Gestão do próprio negócio. Maquiagem. Autoestima.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze through a business plan all the variables involved in a 

new venture, so that well studied and planned, can achieve ascent and prominence in the area. 

Thus, in order to achieve the objectives, an applied and descriptive methodology was used, with 

the insertion of a questionnaire aimed at potential audiences in a quantitative way, being 

quantitative when searching the raw data and qualitative in its interpretations, so that the 

decision process for being viable and investing was taken based on true arguments by the public. 

 

Keywords: Entrepreneurship. Own business owner. Make up. Self esteem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os cuidados com a beleza não surgiram nos dias de hoje. A civilização egípcia muito 

conhecida pelas grandes construções, matemática e medicina, chamou muita atenção também 

pelos cuidados com a beleza. Desde esse período já se usava maquiagem, realizada de forma 

natural e artesanal com a utilização de óleos, gorduras e ervas. Esses cuidados com a beleza 

com o passar dos anos cresceu, bem como as indústrias na produção dos mesmos.  

Analisando esse setor é possível identificar uma crescente demanda pela busca de 

cosméticos e serviços que envolvem a área da beleza. Esse ramo atualmente é muito conhecido, 

devido à grande oferta de cursos preparatórios e graduações disponíveis, situação essa que era 

difícil de encontrar em tempos atrás. Porém, solidificar uma empresa nesse setor tem inúmeras 

adversidades, dentre as quais a grande concorrência, muitas vezes desleal, porém, os benefícios 

de proporcionar um serviço com qualidade, de conseguir com a maquiagem tocar no sentimento 

das pessoas, tanto por meio de registros fotográficos que eternizam momentos especiais, como 

também pela promoção da autoestima, podem ser o pilar para a construção do empreendimento. 

A indústria das maquiagens está conectada aos anseios de seus consumidores, e com 

isso, cada vez mais investem em matérias primas de maior qualidade e que forneçam benefícios 

estéticos aos seus clientes. Esse pensamento é mais abordado no meio internacional, no Brasil 

o ramo dos cosméticos ainda é inicial, tanto em relação a matéria prima como também na 

amplitude de linhas de produtos 

Percebe-se que há um grande número de empresas entrando neste setor, vislumbrando 

vantagens econômicas e financeiras, já que as pesquisas indicam que é um dos segmentos que, 

mesmo com a economia retraída, perde menos consumidores e também pelos custos mais 

acessíveis quando comparados à investimentos de maior porte. 

Acredita-se que os empreendedores que optam por seguir neste ramo devem planejar 

seus negócios buscando ser referência nesta área, com a intenção de satisfazer e fidelizar seus 

clientes. 

Seguindo este contexto o presente estudo utilizou como metodologia a pesquisa 

qualiquantitativa, sendo quantitativa na obtenção dos dados, e qualitativa na interpretação das 

informações, tendo como objetivo uma análise minuciosa das variáveis envolventes no 

empreendimento afim de extrair fatos que contribuíram para a decisão do planejamento do 

empreendimento. Por fim elaborou-se a análise e discussão dos dados obtidos através da 

ferramenta online google forms correlacionando com os objetivos específicos propostos e, 

também com os insumos/matéria-prima/moveis necessários para a implementação. 
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1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

A grande demanda por serviços especializados na área da beleza indica um mercado 

potencial. Percebe-se neste ramo, que os clientes estão cada vez mais exigentes, buscando 

profissionais qualificados e produtos atuais, que além de maquiar, tragam benefícios a pele. 

Na cidade de São Borja, existe uma imensa variedade de estabelecimentos que incluem 

os serviços de maquiagem no seu portfólio, porém ainda não se encontra nenhum estúdio 

especializado neste segmento. Portanto, buscando minimizar riscos e avaliar os esforços 

financeiros que se farão necessário para a instalação de um novo empreendimento, surge o 

problema deste estudo: Existe viabilidade para a abertura de um estúdio de maquiagem no 

município de São Borja – RS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de negócios para implementação de um estúdio especializado em maquiagem 

na cidade de São Borja - RS. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar o perfil dos consumidores que utilizam os serviços de maquiagem; 

- Analisar o mercado destacando os fatores externos (positivos e negativos) que interferem no 

ramo da atividade de estudo; 

- Estruturar um plano de marketing para a atividade proposta, 

- Analisar a viabilidade da implementação do empreendimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, o empreendedorismo é bastante conhecido e discutido nos tempos atuais. 

Cada vez mais os brasileiros estão buscando ser donos dos próprios negócios. Segundo 

Dolabela (2010, p. 25) “o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em 

realidade”. 
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Empreender sendo dono do seu próprio negócio é um dos grandes anseios dos jovens 

da atualidade, que veem a oportunidade gerenciar sua carreira sendo o seu próprio chefe. 

Segundo a revista Exame (2017) o empreendedorismo no Brasil é uma crescente nata, onde 

destacam-se entre os novos empreendimentos as micro e pequenas empresas. Segundo o site 

G1 (2016) no ano de 2016 houve a abertura de 11,1 milhões de empreendimentos por 

necessidade. Para Leite e Oliveira (2007) existem amplamente duas classificações de 

empreendedores, aqueles que empreendem por necessidade, ou seja, criam negócios como 

último investimento, como última alternativa e nem sempre com o devido planejamento, e 

outros que empreendem por oportunidade, quando percebem as flutuações da demanda e 

conseguem enquadrar negócios inovadores e lucrativos.  

Dentre os ramos de empreendimentos que veem sendo criados, destacam-se os serviços. 

Conforme o Sebrae (2018), mesmo em tempo de crises, é um dos índices que menos decai 

devido à inflação, destacando que entre os mercados que mais alavancam os gastos e aumentos 

são os setores dos cuidados pessoais.  

O Brasil é um dos países que mais investem na aquisição de serviços e produtos na área 

da beleza.  A Gaúcha ZH (2015), descreve em reportagem que o mercado de estética é um dos 

mais promissores do Brasil, o país está enquadrado no terceiro lugar no ranking mundial de 

consumo de produtos e serviços estéticos, ficando atrás somente da China e Estados Unidos. 

Dados da Associação Brasileira da Indústria e Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC, 2018) apontam crescimento em média de 10% por ano. Na área de serviços 

estéticos, a pesquisa demonstrou um aumento de 32% entre os anos de 2013 e 2014. 

Outro fator que impulsiona este segmento está relacionado a participação da mulher no 

mercado de trabalho que ocasiona aumento do poder aquisitivo possibilitando 

consequentemente maior consumo com produtos de beleza, sendo o público mais recorrente na 

compra desses produtos e serviços.  

Portanto, um mix de planejamento e execução correta de um plano de negócios que 

perceba essas mudanças é imprescindível. Conforme Dornelas (2015), para que se tenha um 

empreendimento de sucesso é necessário que o empreendedor foque no planejamento dando a 

devida atenção e tempo afim de analisar todas as variáveis e forças envolventes que circundam 

o mercado do empreendimento. 

Por fim, considerando a ambição do acadêmico de gerir o próprio negócio, o estudo 

justifica-se, já que o plano de negócios deverá fornecer dados que possam gerar informações 

coerentes do mercado da maquiagem, afim de respaldar e facilitar a decisão sobre a viabilidade 
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do empreendimento em questão, além de oportunizar ao aluno o aprofundamento os 

conhecimentos adquiridos no decorrer da graduação Curso de Administração. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

Análise de viabilidade para a implementação de um estúdio de maquiagem no município 

de São Borja – RS. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo através de um plano de negócio, criado como meio de avaliação de 

conclusão de curso está estruturado conforme as normas técnicas do manual da Universidade 

Regional do Alto Uruguai de das Missões câmpus São Luiz Gonzaga, referente ao relatório de 

conclusão de curso III, o qual tem em sua descrição: 

 

- Apresentação do estudo realizado; 

- Análise e discussão dos dados coletados por meio de questionário online.   

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

O termo empreendedorismo tem sido muito difundido no país em tempos atuais. A cada 

ano mais pessoas desejam ser donas de seus negócios. O perfil empreendedor quando instigado, 

acarreta nos jovens o desejo transformar boas ideias em oportunidades de negócios potenciais.  

Segundo Dornelas (2015), no Brasil a criação das novas empresas tem sofrido bastante 

com o despreparo dos gestores e a falta de planejamento, ocasionando um crescente índice de 

mortalidades das micro e pequenas empresas. O mesmo autor, alerta que um dos fatores que 

levaram ao grande aumento de abertura de novas empresas foi o desemprego. Percebe-se que o 

ambiente instável do Brasil, provoca flutuações no mercado de trabalho, ocasionando nas 

empresas a reestruturação de cargos e setores e, por vezes, demissões.   

Grande parte dos empreendedores novatos iniciam no ramo de modo informal, devido 

à falta de capital para maiores investimentos, taxas e impostos. Em meio a globalização, a 

internet é uma ferramenta muito utilizada, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
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Pequenas Empresas (SEBRAE, 2018), no ano de 2017 houve aumento de 9,23% de novos 

empreendimentos online, chegando assim em 600 mil lojas eletrônicas. Para Porter (1999) as 

inovações são as grandes e maiores vantagens competitivas dos empreendedores. 

Assim, entender melhor o mercado é de grande valia, afim de evitar a mortalidade 

precoce das micro e pequenas empresas, pois o conhecimento possibilita analisar as variáveis 

que ajudam a prosperar os negócios usando a criatividade e a inovação. 

 

O empreendedorismo é o processo dinâmico de criar mais riqueza. A riqueza é criada 

por indivíduos que assumem os principais riscos em termos de patrimônio, tempo e/ou 

comprometimento com a carreira ou que provêem valor para algum produto ou 

serviço pode não ser novo ou único, mas o valor deve de algum modo ser infundido 

pelo empreendedor ao receber e localizar as habilidades e os recursos necessários. 

(RONSTADT, 1984, p. 28.).  

 

Deste modo, acredita-se que o empreendedor, por meio de suas habilidades pode gerar 

valor a uma comunidade, superando riscos, propondo o desenvolvimento local e a distribuição 

de novos recursos. 

 

2.2 O processo empreendedor 

 

Segundo Dornelas (2017, p. 28) “o empreendedor é aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos/serviços, pela criação de novas formas 

de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”.   O mesmo autor, salienta 

que não necessariamente se nasce empreendedor, mas sim se cria espíritos empreendedores que 

são estimulados por fatores externos, ambientais e sociais (DORNELAS, 2017).  

O processo empreendedor para Dornelas (2008) se divide em quatro fases: identificar e 

avaliar a oportunidade; desenvolver o plano de negócios; determinar e captar recursos 

necessários; e gerenciar a empresa criada.  

Neste sentido, Chiavenato (2014) complementa que o planejamento é uma etapa 

fundamental neste processo, já que traça os caminhos que se pretende seguir no 

empreendimento e proporciona maior previsibilidade aos futuros acontecimentos. Acredita-se 

que a ausência de planejamento pode vir a prejudicar o andamento do negócio, causando, até 

mesmo a sua mortalidade 

Enfim, percebe-se que o processo não se baseia apenas em uma constante, mas em 

etapas estabelecidas de maneira correta e adequada, que propicia a execução do negócio com 

menores riscos.  
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2.3 A ideia e o tempo na percepção do empreendedor  

 

Um dos aspectos difundidos quando se fala em empreendedorismo é o time, que nada 

mais é do que o tempo a ser levado em consideração, seja de uma ideia ou do mercado 

(DORNELAS, 2015). Em certos casos, sugere-se que seja realizada uma pesquisa, com o 

objetivo de descobrir a real situação do mercado perante uma inovação, produto ou serviço, 

evitando que a receptibilidade seja baixa ou nula. Portanto, saber esperar o momento adequado 

para lançar-se no mercado evita preocupações futuras. 

Segundo Kotler (1999) toda criação e introdução de um produto ou serviço, tem seu 

ciclo de vida, desde o momento de apresentá-lo ao público em potencial até o seu declínio. 

Sabendo disso, um momento de introdução errado pode facilitar a chegada do declínio, antes 

mesmo do esperado. 

Dornelas (2015) afirma que em muitos casos a evolução do empreendedor não caminha 

lado a lado com o nicho que ele está inserido. Por isso deve-se esperar o tempo adequado para 

cada evento, assim, evita-se desperdício de dinheiro e consegue-se programar para que seja uma 

inovação com bastante demanda. Conhecer o mercado e os desejos e necessidades do mesmo é 

uma grande característica dos grandes empreendedores. 

 

2.4 Administração: conceitos introdutórios  

 

A palavra administração veio do latim, e segundo o dicionário Aurélio (2018) entende-

se como ato ou modo como se rege, governa ou gere tal negócio, seja ele público ou particular. 

O termo administração é bem conhecido atualmente, já que todo e qualquer 

empreendimento/empresa necessita ser administrado. 

Segundo Chiavenato (2014) a administração é baseada numa diversa e constante troca 

de informações com os ambientes internos e externos, de modo com que o processo de decisão 

sobre os recursos tangíveis e não tangíveis seja o mais adequado e correto. Onde também ocorre 

outras funções, tais como: delegação de tarefas e funções, treinamentos e recrutamentos, gestão 

de pessoas, marketing, entre outras citas futuramente. 

Contudo, ainda temos as funções principais da administração subdivididas em quatro 

segmentos, que direcionam a empresa para que atinja o seu objetivo maior, definidas como: 

planejamento, organização, direção e controle. Com isso, pode-se dizer que administrar é 

conduzir de maneira holística os recursos para se alcançar as metas e objetivos pessoais e 

profissionais dos colaboradores e da empresa e si. 
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A administração é necessária em todo e qualquer empreendimento, bem como na vida 

individual de cada um, visto que cada indivíduo deve planejar o seu mês/dia/semana afim de 

realizar seus objetivos. Como exemplo pode-se mencionar o controle de despesas e receitas, 

pois se os gastos não forem planejados ocorrerá inadimplência.  

Portanto, conforme resume Maximiano (2008 p.8) 

 

Administração é uma palavra que exprime uma ideia antiga: tomar decisões que 

promovam o uso adequado de recursos, para realizar objetivos. A administração é um 

processo de tomar decisões e realizar ações que compreende cinco processos 

principais interligados: planejamento, organização, liderança (e outros processos da 

gestão de pessoas), execução e controle”  

 

Assim, entende-se que a palavra não significa apenas um conceito concreto, mas sim 

um conjunto de muitas variáveis com objetivo em comum, onde a finalidade é alcançar a 

eficiência e eficácia do empreendimento. 

 

2.4.1 Planejamento  

 

Conforme Chiavenato (2014, p. 13) “o planejamento é a função administrativa que 

determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para 

alcançá-los”. O planejamento é visto por grande parte dos autores que discorrem sobre o tema 

como primeiro e principal função a ser estudada. 

O conceito ainda consiste na criação e condução da ideia afim de se premeditar todo e 

qualquer eventual acontecimento (CHIAVENATO, 2014). Por meio do planejamento é 

possível que a empresa diminua impactos de acontecimentos imprevistos e otimize suas ações. 

Grande parte das empresas familiares não realizam planejamento, devido à falta de 

tempo e preparo, bem como por considerarem desnecessário.  

Porém, a ausência de planejamento é um dos fatores que impactam na mortalidade das 

organizações, visto que a sua realização possibilita identificar os pontos fortes e fracos da 

empresa diante o ambiente e a partir de então estabelecer as estratégias que potencializa as 

vantagens competitivas e a longevidade da empresa. 
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2.4.2 Organização 

 

Chiavenato (2014) explica que organização se refere a determinar cada atividade 

especifica e necessária para se alcançar objetivos, estruturado de forma lógica e coerente de 

modo com que as atividades estejam nas posições e nas pessoas corretas (cargos e 

atividades/tarefas).  

Basicamente, a organização está fundamentada na apropriada distribuição das funções 

de cada cargo que a empresa possui e nas pessoas com conhecimentos e habilidades necessárias 

para se ocupar e desenvolver tais atividades. 

 

2.4.3 Direção  

 

A direção é considerada fundamental em âmbitos empresariais. Para Chiavenato (2014) 

em se tratando do mix das funções básicas de uma organização, a direção é uma função onde o 

poder de decisão é único, e através dos pontos estudados anteriormente nas funções 

administrativas se tem o posicionamento com as vantagens e desvantagens que decisões podem 

acabar levando a organização. 

Nas empresas, esta ferramenta está diretamente ligada ao planejamento e a organização, 

se esses aspectos estiverem equivocados a decisão tende a não ser a ideal, colocando em risco 

a vida da organização. 

 

2.4.4 Controle 

 

Segundo Silva (2004) o controle é a função que se utiliza para acompanhar o 

desempenho da organização. Essa ferramenta baseia-se na concepção e estudo do que foi 

planejado e se traçou os caminhos corretos previstos no planejamento. É também através dessa 

função administrativa que se analisa novas tomadas de decisões e correções. 

   

2.5 Administrando o seu próprio negócio   

 

Pode-se pensar que a aplicação das teorias estudadas é como uma fórmula, e, portanto, 

se encaixam em toda e qualquer empresa. Porém, percebe-se que na prática é necessário uma 

série de habilidade e atitudes que juntamente com o conhecimento vão refletir no sucesso da 

empresa. Segundo Dornelas (2015) a administração é primordial para as empresas ainda mais 
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quando se trata de empresa própria onde a responsabilidade é ainda maior, pois todas as 

decisões recaem no proprietário.  

Contudo, as empresas têm grandes dificuldades para se manterem-no mercado quando 

não são formalizadas. Conforme Chiavenato (2014) esse despreparo tem grande acentuação 

devido a informalidade, consequentemente a falta do planejamento aflora em dificuldades 

irreparáveis e situações sem as devidas válvulas de escape, assim tomando a decisão mais curta 

e prática: o fechamento. 

Dessa forma, o plano de negócios pode ser uma alternativa que viabilize a empresa ao 

longo do tempo, já que possibilita a formalização das ideias e projeções do empreendimento 

almejado. 

 

2.6 Plano de Negócios 

  

O plano de negócios é um processo que auxilia os empreendedores a procurar os 

melhores caminhos na consecução dos seus empreendimentos, por meio dele busca-se fazer um 

diagnóstico e presumir os materiais necessários, enquadramentos mercadológicos, objetivos 

empresariais, entre outros aspectos que facilitam a tomada de decisões de empresário.   

 Na visão de Wildauer (2011) 

O plano de negócio pode ser resumido como sendo um documento no qual o 

empreendedor demonstra, em linguagem formal e objetiva, o negócio que quer 

conceber e mostrar para seus parceiros, sócios e futuros investidores, passando a estes 

a visão, a missão e os objetivos do empreendimento, o plano operacional, o plano de 

marketing, o plano financeiro, e o plano jurídico, de modo a facilitar seu entendimento 

e a sua aceitação por parte dos interessados. O plano de negócio apresenta a 

importância de um correto planejamento de todas as atividades e os recursos que um 

empreendimento necessita, em todos os momentos porque são poucas as chances de 

um sonho de negócio se tornar realidade. (WILDAUER, 2011 p. 39) 

 

Salim et al. (2001) afirma que é imprescindível uma correta formatação da empresa, ou 

seja, que o negócio esteja completamente descrito, seu funcionamento bem compreendido, além 

de uma boa pesquisa de mercado. 

Neste contexto, o plano de negócios é uma ferramenta que pode auxiliar para a 

formalização das ideias e projeções do empreendimento futuro. Segundo Dornelas (2017) o 

plano de negócios é um método de grande eficácia dentro das organizações. Através dele pode-

se desenhar os objetivos que se pretende atingir ao decorrer do tempo na empresa. Outro ponto 

crucial na criação de um plano de negócios é a utilização de valores coerentes com o mercado, 

traçar as projeções de acordo com o mercado. 

Conforme Dornelas (2017, p. 92): 
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Toda empresa necessita de um plano de negócios para poder gerenciá-lo e apresentar 

ideias aos investidores, bancos, clientes, etc. toda entidade provedora de 

financiamento, fundos e outros recurso financeiros necessita de um plano de negócio 

da empresa requisitante para poder avaliar os riscos inerentes ao negócio. 
 

 Por fim, através do plano de negócio é possível visualizar a empresa, apresentar 

o empreendimento como um todo, buscando identificar as potencialidades do negócio não só 

ao empreendedor, mas também aos clientes, fornecedores e órgãos financiadores. 

 

2.6.1 Estrutura do plano de negócios  

 

Atualmente, existem várias estruturas utilizadas na elaboração de um plano de negócios. 

Porém uma exemplificação simples e clara sobre a estruturação de um plano de negócios é dada 

por Dornelas (2008, p. 105) baseada em dez etapas que definem e esclarecem o 

empreendimento, passo a passo, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Estrutura do plano de negócios para pequenas empresas em geral 

Etapas Itens necessários 

Capa  

Sumário  

Sumário 

estendido 

- Declaração da Visão 

- Declaração da Missão 

- Propósitos Gerais e Específicos do Negócio, Objetivos e Metas 

- Estratégia de Marketing 

- Processo de Produção 

- Equipe Gerencial 

- Investimentos e Retornos Financeiros 

Produtos e 

Serviços 

- Descrição dos Produtos e Serviços (características e benefícios) 

- Previsão de Lançamento de Novos Produtos e Serviços 

Análise da 

Indústria 

- Análise do Setor  

- Definição do Nicho de Mercado 

- Análise da Concorrência 

- Diferenciais Competitivos 

Plano de 

Marketing 

- Estratégia de Marketing (preço, produto, praça, promoção) 

- Canais de Venda e Distribuição 

- Projeção de Vendas 

Plano 

Operacional 

- Análise das Instalações 

- Equipamentos e Máquinas Necessários 

- Funcionários e Insumos Necessários 
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-Processo de Produção 

- Terceirização 

Estrutura da 

Empresa 

- Estrutura Organizacional 

- Assessoriais Externas (jurídica, contábil, etc.) 

- Equipe de Gestão 

Plano 

Financeiro 

-  Balanço Patrimonial 

- Demonstrativo de Resultados 

- Fluxo de caixa 

Anexos  

Fonte: Dornelas (2008, p.105) 

 

Os autores citam que os tópicos devem ser o mais completo possível, levado em 

consideração todas as informações e com a linguagem mais coloquial. Além disso, 

independente do modelo escolhido, o plano deve ser estudado, praticado e revisto sempre que 

uma nova oportunidade surgir. 

 

2.7 Objetivos e metas 

  

Os objetivos e metas são os rumos que a empresa pretende seguir, suas descrições devem 

ser realizadas de forma coerente com situação ambiental. Conforme Dornelas (2017) os 

objetivos são as ações mais amplas da empresa, os caminhos mais lógicos, já as metas são as 

metodologias pelas quais a empresa irá traçar para conseguir atingir seus objetivos. 

Dornelas apud Tiffany & Peterson (2017, p. 45) descreve que os “objetivos indicam 

intenções gerais da empresa, definidos como palavras e frases, enquanto as metas são as ações 

específicas mensuráveis que constituem os passos para se atingir um objetivo, dessa forma, 

realizadas por meio de números e resultados a se obter”.    

Chiavenato (2014) complementa afirmando que quando uma empresa possui metas e 

objetivos com prazos estipulados os resultados e acontecimentos ficam sob o controle e 

percepção do empreendedor. 

 

2.8 Análise do mercado 

 

Inicialmente, começar um novo empreendimento não é algo fácil e rápido. Antes de 

qualquer decisão deve-se conhecer todos os aspectos que envolvem o negócio. Para Dornelas 
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(2015), a análise de mercado é um dos elementos do plano de negócio pelos quais se irá 

conhecer o mercado e se tomará decisões afim de suprir seus desejos e necessidades. 

A matriz SWOT é uma ferramenta que viabiliza a  avaliação da empresa frente ao 

seu ambiente interno e externo (KOTLER, 2012), fazendo com que se perceba as forças e 

fraquezas (análise interna), ameaças e oportunidades (análise externa).  

Uma empresa que possui informações sobre seu ambiente, estará mais preparada para 

enfrentar o mercado diante da concorrência.  

     Para Kotler (2012), a concorrência abrange todos os possíveis rivais do 

empreendimento. Em ambientes onde as concorrências são leais o fator de diferencial se torna 

ainda mais necessário, pois os clientes não trocam serviços/produtos existentes e que já utilizam 

por outros sem diferencial. 

 

2.9 Marketing  

  

O marketing atualmente está totalmente ligado ao sucesso da empresa. É por meio dele 

que se consegue identificar os desejos e necessidades do mercado, bem como atrair os 

potenciais consumidores. 

Segundo Kotler (2012) o marketing não é algo que acontece por acidente, por trás de 

uma ação bem-sucedida existe um processo cauteloso e muito bem fundamentado. Conforme 

Kotler (2012, p. 245) “esta prática visa de maneiras empíricas conhecer o ambiente onde está 

se instalando a futura empresa, de modo a conhecer o meio externo e interno, futura cartela de 

clientes e metodologias para prevenir qualquer imprevisto”.  

Desde o processo de criação, lançamento e retorno, seja ele de um novo produto, serviço 

ou mesmo uma empresa, o marketing é o cargo chefe em cima desta inovação. 

 

Planejar estrategicamente significa estar em sintonia com o mercado, visando à 

adaptação da empresa às mutantes oportunidades que surgem, considerando sempre 

os recursos disponíveis e os objetivos perseguidos (KOTLER e KELLER, 2006, p. 

21). 

 

O departamento de marketing necessita estar correlacionado aos demais departamentos 

da empresa, e principalmente com o financeiro, pois dele se toma as decisões para o lançamento 

ou a reestruturação de um produto/serviço/setor (KOTLER e KELLER, 2006). Por fim, o 

marketing é capaz de criar as expectativas e gerar procura pelo produto ou serviço, seja por 

desejo ou necessidade. 
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2.10 Mix de Marketing 

  

Segundo Kotler (2012) o ambiente competitivo que chamamos de mercado é altamente 

mutável e constantemente sazonal. O mix de marketing é considerada uma das estratégias de 

marketing onde um estudo aprofundado pode se tornar uma grande vantagem, pois as variáveis 

julgadas neste contexto de preço, produto, praça e promoção é de total controle da empresa. 

 Segundo Kotler (2012, p.23) “o mix de marketing é um conjunto de práticas e 

ferramentas que empresa utiliza para saber a resposta do público que desejas. O composto de 

marketing é constituído por quatro variáveis definidas pelo produto, preço, praça e promoção”.  

 

2.10.1 Produto 

  

Pode ser considerado um composto de bens tangíveis ou intangíveis que estão dispostos 

e ofertados ao público. Sua finalidade está ligada ao consumidor final, seja ele, desejo ou 

necessidade. 

 Os produtos/serviços são as grandes estrelas das empresas, através dele que se tem os 

lucros e retornos financeiros dos investimentos. Quanto maior o portfólio de bens, qualidade e 

visibilidade maior será o valor agregado ao produto final, possibilitando maior fidelização pelo 

cliente. 

 Segundo Kotler (2012) o produto tangível ou intangível é o chamativo do cliente, por 

isso o estudo por muitos pesquisadores. Um produto inovador ou com diferencial bem 

fundamentado provoca estímulo no cliente, fazendo com que queira experimentá-lo. 

 Segundo Dolabela (2008) o lançamento de um novo produto no mercado tem grande 

risco, já que é novidade e, portanto, não é de conhecimento dos clientes. Justifica ainda que 

interessante seria lançar um protótipo para perceber a reação do comprador ao testar o produto. 

Após esse experimento, o mesmo autor indica a abertura de um canal direto com o cliente para 

saber as percepções que ele teve e quais considerações acham válidas para melhora do mesmo. 

Las Casas (2010), afirma que os serviços e os produtos são diferenciados pelas suas 

características, tais como: intangibilidade, indivisibilidade, variabilidade e perecibilidade, onde 

a intangibilidade traduz que não se pode ter um resultado antes do serviço acontecer, a 

indivisibilidade está relacionada a incapacidade de separar o serviço com o prestador do serviço, 

a variabilidade discorre sobre a percepção de cada cliente em relação ao serviço, enquanto a 

perecibilidade dispõem o fato dos serviços não poderem ser guardados/estocados.  
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2.10.2 Preço  

  

O preço está diretamente relacionado ao valor monetário pelo qual os clientes 

desembolsam por um determinado produto ou serviço. Segundo Gordon (2002) o preço é o 

retorno tangível para a empresa, através dele que se pagam os custos de investimentos.   

  Segundo Dolabela (2008, p. 176) a análise de formação do preço deve holística, “na 

formação do preço, precisa ser considerado: o preço que o cliente estaria disposto a pagar, os 

preços da concorrência para os revendedores e os custos de produção”.  

Acredita-se que a formação de preços vai além dos custos que englobam a sua produção, 

já que neste processo estão envolvidos todos os aspectos intangíveis, como o valor da marca. 

Normalmente quando a empresa lança um novo produto ou serviço no mercado, tende a ter um 

preço parecido com os concorrentes ou até mesmo mais barato como forma de competitividade 

(KOTLER e KELLER, 2006) 

 

2.10.3 Promoção  

 

Corresponde ao modo com que a empresa irá captar seus clientes, a maneira com que se 

vai explanar os benefícios e diferenciais dos produtos ou serviços que está disponibilizando ao 

mercado (KOTLER e KELLER, 2006).  

Segundo Kotler (2012) toda ação que promove visibilidade do produto se encaixa no 

quesito de promoção, tudo que gera aumento na procura real para fim de aumentar a receita da 

organização. 

 Dolabela (2008, p. 86) classifica propaganda como 

qualquer forma paga e impessoal de apresentação e promoção de bens, 

serviços ou ideias por um patrocinador identificado. [...] além disso, a propaganda é 

muito onerosa, tanto em nível de produção como de veiculação, o que torna essa 

estratégia praticamente inviável para boa parte dos empreendedores iniciantes. 

   

Segundo Dolabela (2008), há grande dificuldade para empreendedores iniciais optarem 

por propaganda. Porém, para Kotler e Keller (2006) a divulgação é um ponto crucial para novos 

empreendimentos e deve ser planejada de forma a chegar no maior número de clientes em 

potencial. 
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2.10.4 Praça 

  

Praça é o método pelo qual a empresa segmenta seu mercado e disponibiliza aos seus 

clientes (KOTLER, 2012). Segundo Gordon (2002) é o processo de transferência do fabricante 

até o consumidor. Um sistema de distribuição eficiente também pode ser considerado como 

vantagem perante os concorrentes.  

Conforme Dolabela (2008, p. 178) “a distribuição envolve todas as atividades de 

transferência do fabricante até o consumidor final”.  

 

2.11 O e-commerce   

 

    Segundo Limeira (2007) um dos pontos mais cruciais em tempos de globalização, é a 

internet. Uma empresa sem a preocupação do marketing online, pode perder mercado para a 

concorrência. 

Conforme o Sebrae (2018) o comércio online cresceu 9,23% e em 2017 atingiu o ápice de 

600 mil lojas.  Portanto, a internet é um meio de divulgação que pode impulsionar o negócio, 

já que possibilita atingir pessoas das mais diversas localidades.  

 

2.12 Plano Financeiro 

 

Segundo Gitman (2010, p. 92) “planejamento financeiro é um aspecto importante das 

atividades da empresa porque oferece orientação para a direção, a coordenação e o controle das 

providências tomadas pela organização para que atinja seus objetivos”. 

Dornelas (2015, p. 162): 

Os principais demonstrativos a serem apresentados em um plano de negócios 

são: Balanço Patrimonial, DRE, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, todos projetados 

com um horizonte de no mínimo três anos. No caso do fluxo de caixa, deve ser 

detalhado mensalmente. Por meio desses demonstrativos, é possível efetuar uma 

análise de viabilidade do negócio e o retorno financeiro proporcionado. Para essas 

analises, geralmente se usam os seguintes métodos: analise do ponto de equilíbrio, 

prazo de playback, TIR (Taxa Interna de Retorno) e VPL (Valor Presente Líquido).  

 

Assim, o plano financeiro serve como demonstrativo interno para consultas bem como 

para avaliação de futuros investimentos. 
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2.12.1 Contabilidade 

 

Segundo Iudícibus (2010) a contabilidade tem como tem como uma de suas funções a 

de fornecer informações e premeditar objetivos. 

O autor salienta que 

“A função fundamental da contabilidade (...) tem permanecida inalterada 

desde seus primórdios. Sua finalidade é prover os usuários dos demonstrativos com 

informações que os ajudarão a tomar decisões. Sem dúvida, tem havido mudanças 

substanciais nos tipos de usuários e nas formas de informações que tem procurado. 

Todavia, essa função dos demonstrativos financeiros é fundamental e profunda. O 

objetivo básico dos demonstrativos financeiros é prover informação útil para a tomada 

de decisões econômicas”. (IUDICIBUS, 2010, p. 04) 

 

Conforme Figueiredo e Caggiano (2004) a informação é um dos principais elementos 

para a correta tomada de decisão, o instrumento da contabilidade se usado de forma correta 

pode ser muito eficaz na condução da empresa para o caminho correto. 

 

2.12.2 Investimento e análise  

 

Segundo Remer e Neto (1995) um investimento pode ser conceituado como um recurso 

financeiro com ideia principal a ser aplicado a um projeto ou negócio com objetivos de retornos 

futuros. Uma análise sobre os investimentos é primordial para a maximização adequada dos 

recursos aplicados e minimização das perdas e desperdícios. Segundo Securato (2007) com 

base na gestão das informações financeiras o processo de decisão em períodos difíceis reflete a 

gestão econômica e financeira da empresa. 

A base concreta para a realização de um investimento é a análise minuciosa, com 

planejamento adequado visando prever os pontos negativos. Brigham e Ehrhardt (2012) 

salientam alguns pontos a serem analisados, como custos operacionais, custo de capital, preços, 

rentabilidade, oportunidades, taxa de risco e taxas de atratividade. Assim, aumentar a geração 

e percepção de valor para seus stakeholders.  

 

 

2.12.3 Ponto de equilíbrio 

  

O ponto de equilíbrio significa o quanto a organização necessita de capital mensal para 

que consiga arcar com suas despesas. Segundo Salim et al (2005, p. 108) “é o montante que a 

empresa necessita alcançar para que empate não tenha nem lucro nem prejuízo”. 
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Segundo Padoveze (2004, p. 368): 

evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa 

produzir ou vender, para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos 

custos e despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para 

fabricar/vender o produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. A partir 

de volumes adicionais de produção ou venda, a empresa passa a ter lucros 

(PADOVEZE, 2004, p. 368).   

 

2.12.4 Fluxo de Caixa 

 

Segundo Leone (2010) o fluxo de caixa é uma ferramenta que auxilia na contabilidade 

de entradas e saídas de uma empresa durante um determinado período de tempo. Iudícibus 

(2010) a utilização do fluxo de caixa acarreta em uma projeção que ajuda nos diagnósticos de 

necessidades da empresa para captação ou aplicação dos recursos. 

 Segundo Salim et al (2005, p. 110):  

O fluxo de caixa representa a evolução das entradas e saídas de recursos 

financeiros da empresa ao longo do tempo, de forma a visualizar, a cada momento, a 

disponibilidade líquida do caixa e verificar se os desembolsos futuros poderão ser 

efetuados nas datas previstas. 

 

O fluxo de caixa ajuda o administrador mostrando-o índices de como está a empresa em 

determinado período. Segundo Santos (2001, p. 57) “a principal ferramenta para um gestor 

financeiro, porque é através desta ferramenta será feito o planejamento de captação de recursos 

ou aplicações do mesmo”.  

 

2.12.5 Demonstração de resultado 

 

     Segundo Gitman (2010, p. 41) “a demonstração de resultado fornece uma visão 

financeira sintética dos resultados das operações da empresa durante um período determinado”. 

Normalmente estes demonstrativos são realizados no período de um ano, há casos que podem 

ser feitos em períodos mais curtos, de forma mensal, bimestral, trimestral, entre outros. Assim, 

com o resultado final das receitas da empresa e subtrai-se das despesas que a mesma possui, a 

partir disto o resultado positivo será traduzido como lucro, do mesmo modo o negativo será 

prejuízo.  

A demonstração de resultados é de suma importância por se envolver questões 

quantitativas econômicas, que ajuda no processo decisório, pois segundo Matarazzo (2003) 

todos os valores referentes as despesas e receitas da empresa devem estar na demonstração de 
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resultados de modo a contribuir na explanação das informações da organização. Matarazzo 

(2010, p. 30) “para a demonstração de resultado não importa se uma receita ou despesa tem 

reflexos em dinheiro, basta apenas que afete o patrimônio líquido”. 

 

2.12.6 Balanço patrimonial  

 

Para Gitman (2010) o balanço patrimonial é bastante relevante, através dele é possível 

mensurar os índices e explanar a situação financeira da empresa em um determinado período 

de tempo. Segundo Basso (2011) o balanço patrimonial é constituído pelo ativo, passivo e pelo 

patrimônio líquido. Conforme Iudícibus (1998, p. 42) “o balanço patrimonial reflete a posição 

das contas patrimoniais em determinado momento, normalmente no fim do ano ou de um 

período fixado”. 

Assaf (2001, p. 58) relata que “o balanço apresenta a posição patrimonial e financeira 

de uma empresa em dado momento. A informação que este demonstrativo fornece é totalmente 

estática e, muito provavelmente, sua estrutura se apresentara relativamente diferente algum 

tempo após seu encerramento”.  Assim, o balanço patrimonial representa uma impressão física, 

já que não leva em consideração os movimentos e flutuações do período. 

Ribeiro (1998, p. 44) complementa, “no balanço, as contas são classificadas segundo os 

elementos do patrimônio que registram, e agrupadas de modo a facilitar o reconhecimento e a 

análise da situação financeira da companhia”. 

 

2.12.7 Demonstração das mutações do patrimônio líquido   

 

Segundo Gitman (2010, p. 45) esta etapa “mostra todas as transações patrimoniais 

realizadas num determinado ano”.  Neste demonstrativo observa-se toda e qualquer variação 

das contas do patrimônio líquido.  

Para Iudícibus (2010, p. 51) “a demonstração das mutações de patrimônio líquido é 

muito mais abrangente que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. É 

consideravelmente relevante para as empresas que movimentam constantemente as contas do 

patrimônio líquido”.   
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2.12.8 Demonstração de lucros retidos  

 

Gitman (2010, p. 45) “concilia o lucro líquido obtido durante determinado ano e 

quaisquer dividendos pagos em dinheiro com a variação dos lucros retidos entre o início e o 

final do ano”.  

Conforme Assaf (2010) a demonstração de lucros apresenta o lucro líquido apurado na 

demonstração de resultados evidenciando sua destinação final. Sá (1981, p.13) complementa 

“para fins de análise esta demonstração contábil tem por objetivo oferecer subsídios ao estudo 

do comportamento das acumulações e destinos dos resultados.” 

 

2.12.9 Demonstração dos fluxos de caixa 

  

Para Gitman (2010) esta ferramenta possibilita uma análise das movimentações do 

caixa, ou seja, todos os pagamentos e recebimentos com o dinheiro da empresa. Segundo Assaf 

(2010, p. 33) a demonstração dos fluxos de caixa “[...] mostra as fontes e aplicações verificadas 

durante exercício e que resultam afinal na variação do saldo de caixa”.  

 

2.12.10 Contabilidade de custos 

  

Gitman (2010, p. 432), traduz contabilidade de custos como “a taxa de retorno que uma 

empresa deve obter nos projetos em que investe, para manter seu valor de mercado e atrair 

fundos”. Segundo Leone (2012) a atividade de contabilizar os custos de uma empresa é o modo 

com que ela consegue ter o controle dos dados de modo formal para posteriores analises e 

conferencias. Essa ferramenta abrange de forma holística o custo do capital. 

 

A implantação de um sistema tem início com um estudo das operações “chão 

de fábrica”. Com tal estudo obter-se-á uma visão dos fluxos físicos, os quais são 

conjugados ao fluxo monetário, e isto deve culminar com um conjunto de informações 

do processo. Isto se deve ao fato de que os sistemas de custeio devem ser implantados 

em função da natureza do processo produtivo, do tipo de custo a ser apurado e, ainda, 

levando-se em consideração o nível de detalhes das informações a serem fornecidas 

segundo as necessidades de cada usuário. (DUBOIS et. al., 2009, p. 108). 

 

Enquanto os custos operacionais referem-se aos gastos que a empresa utiliza para 

conseguir desenvolver suas atividades diárias (GITMAN, 2010). 
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2.12.11 Rentabilidade 

 

Brigham & Ehrhardt (2012) acreditam que a rentabilidade é um dos fatores iniciais a 

serem projetados, pois é por meio deste indicador que se obtém as expectativas de projeções de 

retorno sobre o capital investido. Os índices apontados pela rentabilidade traduzem em 

quantificações o quão positiva ou negativa foi a decisão de investir em determinada situação 

empresarial, seja ela compra ou investimento. 

De acordo com Assaf (2010) os indicadores apontam se as estratégias adotadas geraram 

valores, potencializando a estabilidade da empresa no ambiente. Segundo Iudicibus (2010) os 

dados para as análises são gerados a partir das ferramentas de contabilidade. 

Os índices que foram utilizados neste estudo foram retorno dos investimentos (ROI), 

retorno do ativo (ROA) e retorno do patrimônio líquido (ROE). O retorno do ativo, segundo 

Matarazzo (2003) possibilita identificar o quanto a empresa consegue gerar de lucro em relação 

ao seu capital. Também pode ser compreendido como uma forma de mensuração de lucro da 

organização. Conforme Assaf (2008) o retorno do ativo pode ser considerado como uma taxa 

de retorno dos ativos investidos da empresa. 

Segundo Matarazzo (2003) o retorno sobre o patrimônio líquido tem como objetivo 

analisar o quanto a empresa rendeu em seu patrimônio líquido em um determinado período de 

tempo. Ross et al (2013, p. 68), complementam “o retorno sobre o Patrimônio Líquido é uma 

medida de como foi ao ano para os acionistas”. Esta fermenta de análise é utilizada para 

relacionar os indicadores da empresa, portanto, os acionistas, proprietários e gestores devem 

estar atentos a esses números.  

Segundo Kassai et al. (2000, p. 174) “a expressão mais simples de retorno de 

investimento é a taxa apurada a partir dos dados contábeis”. Um dos índices de mais fácil 

compreensão é que permite conhecer a empresa e mensurar o tempo para o retorno de capital 

investido. 
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2.13 A percepção sob a psicologia  

 

A psicologia é uma ciência que segundo Bock et al (2008) estuda o comportamento 

humano, incluindo todos os processos mentais. Através da psicologia se consegue alcançar 

sentimentos e emoções que por algum motivo fora esquecido ou bloqueado. 

Por muito tempo vem se discutindo o tema, o ser humano, bem como a concepção 

humana. Deste modo poderá se identificar os principais ativos e características que buscam o 

ser humano em fazer maquiagem. 

Durante os séculos XIX e XX surgiu um novo estudo aprofundado por Sigmund Freud 

chamado de psicanálise. Essa teoria buscava desvendar um novo campo de estudo que viera a 

chamar de inconsciente. Em seus estudos Freud ousou em querer aprofundar os conhecimentos 

nos aspectos mais obscuros e oprimidos do ser humano, isto é, os sonhos, esquecimentos, entre 

outros (FREUD, 1900). 

Segundo Freud (1900, p. 617) existem três sistemas psíquicos, o inconsciente, pré-

consciente e consciente. 

  

Inconsciente: no inconsciente se encontram as lembranças esquecidas/reprimidas, 

onde podem ter sido geradas inconscientemente ou terem sido reprimidas devido a 

alguma situação desagradável; Pré-consciente: onde ficam lembranças de fácil acesso 

ao consciente, pode transitar na consciência; Consciente: é o tempo real, liga o mundo 

externo com o interno. A percepção da atenção e raciocínio são os pontos chaves. 

  

Segundo Bock et al (2008, p. 47) “a psicanálise é caracterizada pelo conjunto de 

conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica”. Esta metodologia visa 

investigar e interpretar ações e atitudes que foram geradas de modo inconsciente, sendo o 

inconsciente entendido como a parte obscura do cérebro, local onde as lembranças e emoções 

são esquecidas. Esquecer algum acontecimento pode ter duplo sentido, pode ser pelo 

constrangimento que causa, ou pelo desejo intermitente em querer uma coisa. (BOCK et al., 

2008). 

Em vista profissional está investigação visa o autoconhecimento ou até mesmo a 

exterminação/diminuição das ocorrências do mesmo (BOCK et al, 2008). 

Outro ponto que deve ser considerado é os estímulos externos e internos que acabam 

beneficiando o empreendimento citado. São eles: os afetos, as emoções, os sentimentos e, 

consequentemente a autoestima: 

a) Os afetos:   Segundo Bock et al (2008, p. 165) “os afetos podem ter sua origem em 

acontecimentos fora do indivíduo, isto é, a partir de um estímulo externo”. Seja pelos 
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meios físicos ou sociais, os seres humanos escolhem a partir disto se algo lhes é 

agradável ou desagradável. Um bom exemplo sobre os afetos são: o amor e o ódio, a 

dor e o prazer. Segundo Bock et al (2008) os afetos são um meio pelos quais se podem 

avaliar situações e a partir da mesma ocorre uma decisão que estão diretamente ligados 

a consciência; 

b) As emoções: Bock et al (2008, p.167) “as emoções são as expressões afetivas 

acompanhadas de reações intensas e breves do organismo, em resposta a um 

acontecimento inesperado ou, às vezes, muito aguardado”. Segundo Bock et al (2008) 

as emoções podem ser estudadas através da mudança natural do organismo, um bom 

exemplo citado é a fantasia de relacionar o coração como símbolo da emoção, porque 

foi-se estudado a aceleração dos batimentos ao sentir forte emoção; 

c) Os sentimentos: Bock et al (2008, p.169) “os sentimentos diferem-se das emoções por 

serem mais duradouros e menos explosivos e pro não virem acompanhados de reações 

orgânicas intensas”. Os sentimentos são o alicerce do psiquismo, estão presentes em 

todo o período da vida; e, 

d) Autoestima: A autoestima é considera por Bock et al (2008) como um sentimento. Ela 

se dá através do reforço social grupal e individual pelo qual o lado positivo permanece 

mais ativo referente aos aspectos negativos. Ainda conforme os mesmos autores “a 

autoestima se dá através do reconhecimento”. 

Essas são algumas variáveis que estão estreitamente ligadas a imagem e a sensação 

atingida através do serviço de maquiagem. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2016) a pesquisa é um método pelo qual os pesquisadores organizam de 

forma sistemática dados e informações afim de buscar respostas aos problemas que se tem 

dúvidas. Somente é considerada válida uma pesquisa quando se obtém de respostas decisivas 

que se relacionadas ao problema apresentam fundamentos aos resultados. 
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3.1 Método de pesquisa  

 

3.1.1 Quanto à finalidade 

 

O estudo tem por objetivo responder o problema da pesquisa, ou seja, investigar a 

viabilidade para a abertura de um estúdio de maquiagem no município de São Borja – RS. Dessa 

forma, a pesquisa caracteriza-se como aplicada. Entende-se por Pesquisa Aplicada “aquelas 

voltadas à aquisição de conhecimento com vistas à aplicação numa situação específica” (GIL, 

2010, p. 27). 

 

3.1.2 Quanto aos objetivos 

 

O estudo propôs-se, quanto aos objetivos, seguir os parâmetros de uma pesquisa 

descritiva.  

Segundo Gil (2010 p. 27) a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de determinada população, levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma 

população. Assim, mediante a execução deste trabalho, realizou-se um amplo levantamento de 

dados junto aos potenciais consumidores, bem como em relação ao contexto ambiental em que 

a empresa pretende instalar-se. 

 

3.1.3 Quanto aos procedimentos 

 

Quanto aos procedimentos, este estudo enquadrou-se como uma pesquisa bibliográfica, 

de campo e de levantamento. 

Para Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, 

como livros, teses e dissertações. O mesmo autor esclarece que praticamente toda pesquisa 

científica requer em algum momento a realização da pesquisa bibliográfica. Assim, o presente 

trabalho enquadrou-se como pesquisa bibliográfica na execução da sua fundamentação teórica-

metodológica, já que nesta etapa foram consultadas literaturas já publicadas. 

Porém, a pesquisa apresentou-se como um estudo de campo quando se propôs a realizar 

a análise do ambiente na qual a empresa pretende inserir-se. Conforme Marconi e Lakatos 

(2011, p. 69) a pesquisa de campo "consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 
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ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se 

presume relevantes, para analisá-los". 

Por fim, o estudo classificou-se como um levantamento, já que interrogou os potenciais 

clientes buscando perceber a demanda pelos serviços que serão proporcionados pela empresa 

em estudo. Para GIL (2010) o levantamento busca à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado, para posteriormente realizar-se as 

conclusões correspondentes. 

 

3.1.4 Quanto à natureza dos dados 

 

Quanto a natureza dos dados a pesquisa apresentou-se com abordagem qualitativa e quantitativa. 

Mostra-se quantitativa, quando se preocupa com a medição objetiva e com a quantificação dos resultados 

da pesquisa em relação ao perfil dos possíveis consumidores da empresa. Porém manifestou-se de forma 

qualitativa quando compreende o ambiente buscando estabelecer um diagnóstico do contexto em que a 

organização estará inserida.  

Segundo Malhotra et al (2005) a pesquisa quantitativa, tem por objetivo quantificar os 

dados e generalizar os resultados das amostras, enquanto a abordagem qualitativa objetiva a 

obtenção da compreensão qualitativa do problema, onde a coleta dos dados não é estruturada e 

sua análise não é estatística.  

 

3.2 Definição da população alvo da pesquisa  

 

3.2.1 População e Amostra  

 

Segundo Vergara (2014) a população são todos os indivíduos (pessoas, objetos, 

empresas, animais, entre outros) que devido as características podem ser estudados. Neste 

estudo considera-se a população o universo de pessoas que receberem o link da pesquisa. 

Seguindo esse contexto, Gil (2016) define a amostra como sendo uma pequena porção 

do universo ou da população, as quais se baseiam nas informações de modo amplo como 

representação da população. A amostra do estudo foi de 310 respondentes. 
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3.3 Técnica de coleta dados 

 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, com perguntas fechadas afim 

de conseguir informações que possibilitassem identificar o perfil dos consumidores. Para Gil 

(2016) o questionário é um dos principais métodos para coleta de dados quantitativos, pois com 

ele se consegue atingir um bom número de pessoas. Segundo Vergara (2014) a escolha por essa 

metodologia possibilita conseguir informações com um investimento baixo, assegura 

anonimato dos participantes e se enquadra de modo padronizado. 

O questionário foi elaborado pelo autor do trabalho e aplicado por meio da plataforma 

online Google Drive que é uma plataforma de captação e sincronização de dados, assim 

oferecendo uma maior parcela de respondentes englobadas. Além do questionário, também foi 

realizado um levantamento de informações sobre o ambiente buscando estabelecer os pontos 

fracos, fortes, ameaças e oportunidades, além de insumos, materiais, máquinas/equipamentos e 

demais utensílios profissionais necessários para a execução do estudo de viabilidade econômica 

e financeira do empreendimento.         

 

3.4 Técnicas da análise de dados 

 

Os dados obtidos pelo questionário online compuseram os gráficos que adiante foram 

analisados possibilitando a compreensão das variáveis, de modo que se correlacione a 

interpretação das respostas com os objetivos propostos no trabalho. 

 

3.5 Método de trabalho 

 

O plano de negócios e de suma importância para as organizações, pois através dele se 

consegue planejar corretamente os caminhos pelos quais a organização vai seguir. Este 

conhecimento se espelha também ao empreendedor, desse modo evitando desperdícios e 

maximizando potenciais vantagens competitivas. Através de uma metodologia quantitativa, foi 

realizado um estudo, lapidando os dados brutos de modo com que ajudassem na tomada de 

decisões e demonstrassem a viabilidade da organização. Após a aplicação do questionário 

formulado pelo google forms, as informações foram tabuladas e discorridas no presente estudo.  
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4.  DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

4.1 Análise e discussão dos dados 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme o gráfico acima pode-se perceber a grande e massiva maioria dos 

respondentes foram do sexo feminino, comprovando os índices de que o brasil é o terceiro 

maior consumidor de produtos e serviços na área da beleza. Outro ponto a ser levantado é a 

participação, mesmo que pequena, do público masculino reforçando a ideia de que os homens 

estão investindo também na mesma área. 

 

Gráfico 1: sexo 

fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 2: Idade 
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Percebe-se que, conforme os dados obtidos que em média 73% possuem até 29 anos, 

público bastante jovem e vaidoso, do mesmo modo que possui um público com idade acima de 

41 anos que também se interessa e busca por produtos e serviços na área de maquiagem. Outro 

ponto a ser realçado é a busca referida no trabalho pela autoestima e por serviços ou produtos 

mais atualizados que tenham embutidos matéria prima que beneficiem e potencializem os 

cuidados com a pele. 

 

O grande público desta pesquisa, 62.5%, variam entre não possuir renda, e ganharam 

até R$ 1500,00 reais mensais, correlacionando com o índice do gráfico 1 que assegura boa parte 

ser menor de idade até os 29 anos. Através disto foi analisado que cada vez mais cedo a busca 

pelos serviços de maquiagem começa, então projetar de modo coerente um bom ambiente que 

aconchegue os mais variados públicos. 

fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 3: Renda Individual 



38 

 

 

 

Através deste gráfico, analisou-se que 92,5%, o grande público possui interesse pelos 

serviços de maquiagem. Justificando a ideia de ser viável o presente estudo pelo interesse 

denotado na pesquisa. 

 

Fonte:  elaborado pelo autor  

Gráfico 4: Qual o seu grau de interesse por produtos/serviços de maquiagem? 

Fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 5: Com que frequência utiliza serviços de maquiagem? 
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Este gráfico nos apontou a sazonalidade dos serviços e que deve ser pensado no 

empreendimento com demais funcionalidades de apoio para manter e fidelizar os clientes, 

mesmo que não seja em maquiagem, mas ainda assim na área da beleza.  

 

Conforme o gráfico acima, o ponto mais alto que foi instruído como de maior influência 

foi na questão de capacitação e aperfeiçoamento do profissional que executará o serviço de 

maquiagem com 265 votos, seguido com o índice de atendimento diferenciado com 241 votos. 

Outros dois pontos bastante significativos foram os de preço e o de localização da empresa, ou 

seja, claramente se enquadra a questão do mix de marketing, o qual deve ser baseado através 

Gráfico 6: marque o grau de influência que as variáveis abaixo exercem na sua escolha por 

um serviço de maquiagem: 

Fonte:  elaborado pelo autor. 

310 respostas 
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da pesquisa de mercado que indicará as variáveis que devem ser seguidas no plano de negócios 

e marketing. 

 

Conforme o gráfico acima, 98,7% dos respondentes referem-se a variável das redes 

sociais, onde encontram-se as fotografias e consequentemente as futuras indicações para 

terceiros. Uma ótima ferramenta de gestão nos tempos atuais é utilizar de modo correto a 

influencia das redes sociais para captar novos clientes e conseguir um maior ganho de público. 

Com a internet pode-se atingir públicos dos mais variados gostos, localidades, idades, entre 

outros.  

 

fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 7: Em relação aos meios de comunicação, indique a variável que mais influencia na 

escolha do estabelecimento que prestará o serviço de maquiagem:  

Gráfico 8: Quando você vai fazer uma maquiagem: 

Fonte:  elaborado pelo autor. 



41 

 

Através destes resultados pode-se fazer uma correlação ao gráfico (x) que, 94,9% confia 

na capacitação do profissional que presta o serviço e aceita a melhor sugestão na hora da 

realização do serviço. 

 

Neste gráfico analisamos o estilo de maquiagem que mais atrai clientes, seja pelos 

acabamentos ou pelo gosto. Dentre os 3 apresentados, temos um predominante. Com base 

nestas respostas será redirecionado a pesquisa na hora da compra dos insumos necessários para 

o real acabamento da maioria. 

 

Fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 9: Em se Tratado de estilos de maquiagem, qual o que mais se identifica com seu 

gosto? 

Figura 10: Na sua opinião, a maquiagem pode influenciar na autoestima das pessoas? 

Fonte:  elaborado pelo autor. 
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Outro ponto levantado neste estudo é as variáveis psicológicas que causam nas pessoas 

a utilização do serviço de maquiagens, dentre eles podem ser citados alguns, como: autoestima, 

empoderamento, lembranças de momentos passados, bem-estar. Assim como na moda temos o 

dresscode, ou seja, um código que regula certas condutas de vestimenta em determinada 

ocasiões e situações, na maquiagem o gosto da cliente entra em questão bem como a visão do 

profissional para adaptar a ocasião o resultado final. 

  

Conforme os dados, pode-se fazer uma analogia com o segundo gráfico ao qual traduz 

a renda do público respondente da pesquisa, que se enquadrando em sua massiva maioria em 

menores de idade bem como público jovem que talvez ainda não esteja no mercado de trabalho. 

Em contraponto o público com mais idade que possivelmente já esteja bem estabelecido 

profissionalmente deu sua contribuição perceptiva em relação aos preços mais altos 

reconhecendo o valor agregado com o proposto pelo estudo, ou seja, o contexto do 

empreendimento como um todo. 

 

 

 

 

 

 

fonte:  elaborado pelo autor. 

Gráfico 11: Em sua cidade, qual é a média de valor cobrado pelo serviço de maquiagem 
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Quadro 2 – Análise SWOT. 

Pontos fortes 

- Capacitação profissional; 

- Localização;  

- Qualidade dos produtos; 

- Atendimento diferenciado.  

Pontos fracos 

- Preço; 

 

Oportunidades 

- Demanda; 

- Diferenciação. 

Ameaças  

- Concorrência desleal; 

- Impostos.  

Fonte:  Chiavenato, 2014. Adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Investimento Fixo 

Fonte:  elaborado pelo autor. 
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  Fonte:  elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de atendimentos  

fonte:  elaborado pelo autor. 

Sala de aula teórica  

Recepção 

fonte: Elaborado pelo autor.  
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Sala de Aula Prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fonte:  elaborado pelo autor. 

fonte:  elaborado pelo autor. 

Estúdio fotográfico 

Fonte:  elaborado pelo autor. 

Matéria prima 
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Conforme visto acima, este seria o valor inicial a ser desembolsado pelo 

empreendimento. Visto que este empreendimento receberia diferentes faixas etárias e classes 

sociais, pensou-se em um local acolhedor, elegante e receptivo. Outro ponto a ser considerado 

é a ideia de criação de uma escola de maquiagem, com todo suporte aos alunos, um 

empreendimento exclusivo na região. Inicialmente seria composto por alguns ambientes, são 

eles: recepção, sala de aula pratica, sala de aula teórica, sala de atendimento e estúdio 

fotográfico. 

 

 

  

fonte:  elaborado pelo autor. 

Tabela 2 – Estimativa de faturamento mensal 

fonte:  elaborado pelo autor. 
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Tabela 3 – custos fixos mensais 

Essa seria uma estimativa de ganhos iniciais, podendo variar positivamente ou 

negativamente devido a sazonalidade do serviço ofertado. Posteriormente irá buscar parcerias 

e terceirização de modo com que o empreendimento tenha sempre cliente, mesmo que nas 

outras áreas. A ideia é de terceirização de outras profissões e aluguel de espaço. 

 

Na tabela acima pode ser compreendido o alto custo fixo, que acaba sendo quitado com 

as previsões de ganhos mensais. Sempre pensando em continuar entregando o melhor aos 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:  elaborado pelo autor. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Por fim, comprova-se a viabilidade da implementação de um estúdio de maquiagem em 

São Borja. Através dos estudos alcançados e das respostas obtidas pelo questionário, percebeu-

se a boa receptividade e um percentual alto de demanda pelo empreendimento.  

O empreendedorismo de microempresas é uma das vertentes que mais cresce no país. 

Porém para uma empresa ascender no mercado faz-se necessário um planejamento correto, bem 

como um bom e fundamentado plano de negócio, assim é reduzido consideravelmente os riscos 

de prejuízos nos anos iniciais de criação da organização. 

No presente estudo, no que refere aos objetivos específicos conseguiu-se as respostas 

desejadas, definidas com clareza as características do perfil dos consumidores que são em sua 

grande maioria até 29 anos. Deste modo pode-se criar uma análise swot para uma melhor 

maximização das forças e minimização das fraquezas. 

Após o levantamento de todos os dados e de todas as variáveis que circundam o 

empreendimento percebeu-se que a abertura de um estúdio de maquiagem na cidade de São 

Borja é um bom investimento e teria clientes em potenciais, visto que na região não possui 

empresa se quer parecida nos moldes planejados deste estudo. Através dos índices financeiros 

e do plano de negócios, buscou-se apresentar de modo palpável sua viabilidade, e demonstrar 

através do retorno financeiro o quão viável é. Os índices financeiros mostram uma boa projeção 

das vendas, mesmo não havendo lucros reais nos primeiros anos, podemos perceber que o 

estimado de retorno do capital investido é em média de dois anos. 

Durante a elaboração do presente estudo é possível perceber que empreender de forma 

segura vai muito além de apenas imaginar um negócio novo, mas sim planejar muito e pensar 

de modo holístico o empreendimento. Isso tudo exige muito conhecimento do mercado em que 

atua, bem como dedicação e criatividade para seguir entre os primeiros com as maiores 

vantagens competitivas. 

De modo geral, o empreendimento é visto como viável, mesmo enfrento pequenas 

dificuldades pós investimentos, mas que logo, em um breve tempo os cenários acabam 

mudando e, consequentemente trazendo novos clientes, impactando com dados positivos na 

economia da cidade e geração de emprego.    
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APÊNDICES/ANEXOS  

 

Questionário  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a viabilidade de um estúdio de maquiagem 

por meio de um plano de negócios. O trabalho está sendo realizado pelo acadêmico Liuri da 

Silva e é parte integrante do Relatório de Estágio de Conclusão do Curso de Administração da 

URI, Campus de São Luiz Gonzaga. Caso você seja usuário de produtos e serviços de 

maquiagem, sua participação será muito importante. Você não precisa identificar-se e as 

respostas serão utilizadas para o desenvolvimento do presente estudo. Obrigado pela 

participação! 

 

Sexo 

( ) masculino  ( ) feminino 

 

Idade  

( ) até 18 anos 

( ) de 19 até 29 anos 

( ) de 30 a 40 anos  

( ) acima de 41 anos  

 

Renda individual 

( ) até R$ 1500,00 

( ) de R$ 1500,01 até R$ 3000,00 

( ) de R$ 3000,01 até R$ 5000,00 

( ) acima de R$ 5001,00 

( ) não possuo renda. 

 

Qual seu grau de interesse por produtos/ serviços de maquiagem 

( ) muito interessado 

( ) interessado  

( ) indiferente 

( ) pouco interessado 

( ) desinteressado 
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Com que frequência você utiliza serviços de maquiagem 

( ) eventualmente  

( ) semanalmente  

( ) mensalmente  

( ) semestralmente  

( ) anualmente  

( ) semestralmente  

 

Marque o grau de influência que as variáveis abaixo exercem na sua escolha por um serviço 

de maquiagem: 

   

Atendimento diferenciado (  ) pouca influência  (  ) muita influência (  ) nenhuma 

influência 

Produtos nacionais  (  ) pouca influência  (  ) muita influência  (  ) nenhuma influencia  

Produtos importados (  ) pouca influência  (  ) muita influência  (  ) nenhuma influencia  

Localização da empresa (  ) pouca influência  (  ) muita influência  (  ) nenhuma 

influencia  

Capacitação profissional (  ) pouca influência  (  ) muita influência  (  ) nenhuma 

influencia 

Preço (  ) pouca influência  (  ) muita influência  (  ) nenhuma influência 

 

Em relação aos meios de comunicação, indique a variável que mais influencia na escolha do 

estabelecimento que prestará o serviço de maquiagem: 

( ) indicação  

( ) fotografias  

( ) redes sociais 

( ) televisão  

( ) revista local e regional  

( ) jornal local e regional  

 

Quando você vai fazer uma maquiagem: 

( ) leva modelo de inspiração do que gostaria que fosse realizada 

( ) aceita sugestão(ões) do(a) profissional 

( ) leva modelo de inspiração, mas aceita sugestão(ões) do(a) profissional 
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Em se tratando de estilos de maquiagem, qual o que mais se identifica com seu gosto? 

 

Na sua opinião, a maquiagem pode influenciar na autoestima das pessoas? 

( ) sim  

( ) não  

 

Em sua cidade, qual é a média de valor cobrado pelo serviço de maquiagem? 

( ) Até R$ 50,00 

( ) De R$ 50,01 até R$ 100,00 

( ) De R$ 100,01 até R$ 150,00 

( ) De R$150,01 até R$ 200,00 

( ) Mais de R$ 200,01 
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