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RESUMO 
 
 
Hoje em dia de modo geral, o público feminino se preocupa cada vez mais com a 
aparência e beleza, conforme observado e analisado os salões de beleza estão 
cada vez mais semelhantes com relação a preço, qualidade e serviço prestado. 
Contudo esse trabalho tem como objetivo inovar no mercado da beleza e oferecer 
um serviço móvel. Conforme a pesquisa Focus Group observou-se que as mulheres 
presentes no mercado de trabalho têm cada vez menos tempo para cuidar da 
aparência, na maioria das vezes usam seu horário de almoço ou de descanso para 
esta finalidade. A partir desta pesquisa foi elaborado um questionário para levantar 
dúvidas e possibilidades de ampliar o negócio e superar as expectativas através da 
opinião das clientes, as pesquisas realizadas demonstraram aceitação 
mercadológica para que na sequência fosse desenvolvido o Plano de Marketing, 
Plano Administrativo, Plano Operacional e Plano Financeiro procurando assim 
levantar e viabilizar o negócio. Por fim o objetivo central do trabalho representa uma 
proposta de levar um atendimento personalizado a essas consumidoras em seu 
local de trabalho, e oferecer a mesma qualidade que um salão de beleza fixo porém 
com horários flexíveis no qual o salão se adequará aos horários da consumidora 
com preços acessíveis. Para que o projeto seja viável a ideia é fidelizar o serviço 
junto a grandes empresas.  
 
Palavras-chave: Mercado da Beleza. Salão Móvel. Atendimento Personalizado.  
 

  

  

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Nowadays, the female audience is concerned more and more with the look and 
beauty, as observed and analyzed the salons are increasingly similar in regard to 
price, quality and service. However, this study aims to innovate in the beauty market 
and offer a mobile service. According to the survey Focus Group it was observed that 
women in the labor market have less and less time to take care of appearance, most 
often they use their lunch or rest time for this purpose. From this research a 
questionnaire was designed to raise doubts and possibilities to expand the business 
and exceed expectations through the opinion of customers, the surveys conducted 
showed marketing acceptance, and as a result we developed the marketing plan, the 
Administrative Plan, Operational Plan and Financial plan, thus seeking to raise the 
viability of the business. Finally the central objective of the study is a proposal to 
bring a personalized service to these consumers in their workplace, and offer the 
same quality as a fixed salon, with flexible hours where the hall will fit the consumer's 
schedules and not the other way, with affordable prices. For the project to be viable 
the idea is to loyal the service with major companies. 
 
Keywords: Beauty Market. Mobile Salon. Personalized Service.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O mercado de beleza e estética está em crescente expansão e 

desenvolvimento, o Brasil é o terceiro maior mercado de beleza do mundo. O gasto 

médio dos brasileiros com higiene e beleza chegou a R$ 58,4 bilhões segundo Zara 

(2014). Leal (2013) da revista Exame, afirma que o gasto mensal médio das 

brasileiras no salão de beleza é de R$125,00 onde 80% das mulheres frequentam 

os salões com o intuito de cuidar de seus cabelos. A preocupação com a aparência 

tem impulsionado a sofisticação dos salões e clínicas de estética, um dos fatores 

que mantém esses números é a inserção da mulher no mercado de trabalho e o 

aumento da renda per capita das classes C, D e E.  

 Para Castor de Mattos apud. Thomas (2013), franqueada do grupo 

Embelleze diz que: “as meninas estão começando a se cuidar cada vez mais cedo, 

ou seja, é uma nova demanda, além da que já existe, por profissionais da área de 

beleza. É um mercado realmente bastante promissor e prazeroso de se trabalhar”. O 

mundo da beleza sempre esteve associado à mulher devido a padrões 

estabelecidos pela mídia e pela necessidade que a maioria tem em se sentir 

atraídas sexualmente. Associa-se a beleza da mulher com sua autoestima, mulheres 

que não se voltam para esse mundo são vistas como desleixadas e nem sempre são 

aceitas no mercado de trabalho conforme o ramo em que atuam.  

Em Curitiba existem mais de 1700 salões e estabelecimentos ligados à 

beleza e estética regulamentados conforme dados de 2011 do IPPUC um dos 

diferenciais entre tais estabelecimentos está no conhecimento e capacitação dos 

profissionais, tanto que autônomas da área muitas vezes já trabalharam em salões 

de beleza e além do conhecimento levaram consigo uma gama de clientes, que 

deixam de frequentar os salões para continuar a utilizar os serviços destas 

profissionais que trabalham em casa ou deslocam-se até a casa de suas clientes, 

conforme pesquisa exploratória o agendamento prévio principalmente para serviços 

como de manicure, gera fidelidade entre cliente e profissional. Um comportamento a 

se considerar da mulher moderna, é que ela está cada vez mais ocupada e 
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antenada as novidades presentes nas áreas da moda, beleza e estética devido à 

grande quantidade e fácil acesso aos conteúdos sobre o assunto. Salões ou 

estabelecimentos ligados ao setor devem estar atentos a qualquer novidade para 

atender os anseios de suas consumidoras. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

A empresa Diva’s Móvel terá o objetivo de atender ao nicho de clientes que 

têm pouca disponibilidade de tempo como um obstáculo ao pensarem em ir a um 

salão de beleza, desta forma, levará a estas clientes praticidade e comodidade com 

um serviço de qualidade, no curto período de tempo que elas têm disponível durante 

o horário de almoço. Nos finais de semana a Diva’s Móvel atenderá em feiras, 

eventos, shows e festas, oferecerá oportunidade de encontrar um salão de beleza 

onde menos esperam.  

A empresa surge através da identificação de uma possível oportunidade, 

após constatar que a cidade de Curitiba tem potencial de mercado, pois possui 

diversas empresas e eventos que a Diva’s Móvel poderá oferecer seus serviços.  

O maior desafio será a prospecção de clientes, por ser algo totalmente 

diferente na região, e também pelo fato de que a indicação é um dos pontos 

essenciais neste setor. Dessa forma, o maior desafio será verificar a viabilidade. 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL DO TRABALHO 

 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver o plano de negócios de um 

salão de beleza móvel e analisar a viabilidade da empresa através do 

desenvolvimento de pesquisas, planos de marketing, operacional e financeiro da 

empresa. 
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1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

As pessoas passam grande parte do dia no ambiente de trabalho e assim, 

sobra pouco tempo para cuidarem da beleza. Por isso, este projeto visa oferecer 

comodidade e praticidade para estas pessoas e levará até elas um serviço de 

qualidade, que irá atender as necessidades das clientes neste curto período que tem 

disponível.  

 

 

1.5 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A metodologia utilizada será a de um plano de negócios, constituído pela 

contextualização do tema, desenvolvimento do plano de marketing, operacional, 

administrativo e financeiro que será implantado na empresa e que buscará a 

viabilidade do projeto. Será utilizada pesquisa qualitativa e quantitativa para ter 

maior confiabilidade nas decisões tomadas. 
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2.  A EMPRESA 
 

 

A empresa atuará no ramo de prestação de serviços, como um salão de 

beleza móvel. Atenderá em diversos bairros de Curitiba e região, e irá oferecer 

diversos serviços de beleza, com o intuito de atender a clientes que não dispõem de 

muito tempo livre e nos finais de semana prestará serviços em feiras e eventos. 

 

 

2.1 RAZÃO SOCIAL 

 

A razão social da empresa definida como Diva’s Móvel Ltda, e o nome 

fantasia Diva’s Móvel, constituída por uma sociedade limitada. Para verificar a 

disponibilidade da marca, foi realizada uma pesquisa no site INPI, conforme figura 1: 

 

 
Figura 1: Consulta razão social e marca 

Fonte: INPI 
 

Através do resultado da pesquisa, observa-se que o nome Diva’s Móvel 

desperta a preferência entre as pesquisadas, e por coincidência é o que mais 

agrada as sócias.  

Conforme Carvalho (2013) “as cores desempenham um papel muito 

importante na nossa percepção visual, uma vez que influência nossas reações sobre 

o mundo que nos rodeia”. A partir do nome decidiu-se pela cor roxa por ser uma cor 

que representa a nobreza, riqueza, sabedoria e a acima de tudo estimula a área do 

cérebro para a resolução de problemas e de criatividade.  Para Baptista (2015) a cor 

rosa representa feminilidade, delicadeza, romantismo e inocência que a mulher 
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possui, contrastando com o roxo que é uma cor de personalidade mais forte. O 

design do logotipo é algo que evidência as divas que serão atendidas no salão 

juntamente com o significado das cores, por isso a coroa escolhida é símbolo 

principal e retratará que as clientes devem ser tratadas como rainhas.  

Segue figura 2, com o logotipo da empresa Diva’s Móvel: 

 

 
Figura 2: Logotipo 

Fonte: Os autores (2014) 
 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A localização é um fator importante para a implementação de uma nova 

empresa, porém, por se tratar de um salão de beleza móvel, a empresa não terá um 

ponto comercial fixo para atendimento. Através de pesquisas serão definidos alguns 

locais onde a empresa possivelmente poderá atuar e posteriormente a demanda 

será o fator essencial na escolha das localidades a serem atendidas.  

 

 

2.3 DESIGN 

 

O salão de beleza Diva’s Móvel será um ambiente projetado para o bem 

estar e praticidade da cliente, buscará trazer todo o conforto de um salão de beleza 

tradicional para dentro de um ônibus. 

O veículo terá um local para a recepcionista/caixa, duas cadeiras de 

cabeleireiro que será utilizada também como lavatório, banheiro, uma cadeira 
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flexível para massagem e depilação facial, além do sofá para atender aos serviços 

de manicure e pedicuro.  

 

 
Figura 3: Vista superior salão 

Fonte: Os autores (2014) 
 

 
Figura 4: Interior salão 

Fonte: Os autores (2014) 
 

 
Figura 5: Interior salão 

Fonte: Os autores (2014) 
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2.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

As Diretrizes Organizacionais são características do gestor para representar 

os caminhos da empresa, eles proporcionam clareza e coesão nos objetivos e metas 

a serem cumpridos pela organização, assim como valores e cultura. 

Missão, visão, valores e objetivos estratégicos são elaborados no plano de 

negócios e uma vez estabelecidos, será seguido em longo prazo pela empresa, pois 

estes itens servirão de base para todo o futuro desenvolvimento do 

empreendimento. É de suma importância ter profissionais comprometidos, que 

pensem e executem os objetivos e metas da empresa, profissionais comprometidos 

buscam satisfação duradoura de todos os clientes, este alcançará um 

posicionamento no mercado e principalmente no lucro. 

 

 

2.4.1 Missão 
 

Segundo Megginson, Et al (1998), missão organizacional é definida como o 

propósito fundamental e único que a organização tenta seguir e identifica os 

produtos ou serviços e clientes. Portanto, a missão da Diva’s Móvel é atender as 

necessidades das mulheres quanto à beleza e a aparência, que irá facilitar o acesso 

delas por meio de um salão de beleza móvel, com produtos e serviços de alta 

qualidade, atendimento diferenciado e profissionais qualificados, com o objetivo de 

superar as expectativas das clientes. 

 

 

2.4.2 Visão 
 

Visão vem a ser uma declaração das intenções sobre a situação que se 

deseja para a empresa no futuro. De acordo com este conceito, a visão da Diva’s 

Móvel é: “Crescer e ser reconhecida nos cinco primeiros anos de atuação como 

pioneira e referência no mercado curitibano como salão de beleza móvel”. 
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2.4.3 Valores 
 

Os valores organizacionais são atitudes, princípios e crenças que 

determinam as características da empresa.  

Na empresa Diva’s Móvel os valores estipulados são: 

• Respeito mútuo com todos, atender com ética e dedicação os colaboradores, 

fornecedores e clientes.   

• Excelência no tempo de atendimento, com eficácia e eficiência. 

• Transparência com os colaboradores e fornecedores. 

• Competência e responsabilidade nos serviços prestados. 

• Crescimento com rentabilidade, compromisso com o crescimento constante 

e sustentável do negócio. 

 

 

2.4.4 Objetivos Estratégicos  
 

Segundo Maximiano (2000), ao definir os objetivos ou metas estratégicas, a 

organização declara quais resultados deseja alcançar e quando eles devem ser 

alcançados. Os objetivos da Diva’s Móvel será atingir e conquistar todo público 

feminino da região de Curitiba e região metropolitana, e fazer com que o 

empreendimento seja o mais procurado, pela comodidade disponibilizada e pelo fácil 

atendimento com um design amplo e moderno.  

 

 

2.5 CONSTITUIÇÃO LEGAL E CONTROLE DA EMPRESA 

 

A empresa Diva’s Móvel constituída através de sociedade limitada possuirá 

quatro sócios com responsabilidades correspondentes a quota do capital social que 

lhe diz respeito, pode-se responder de forma solidária pela integralização da 

totalidade do capital, no caso de não cumprimento de tais responsabilidades por 

algum dos demais sócios.  
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NOME  Nº DE QUOTAS VALOR R$ 
Ana Patrícia Oliveira Bielik 25% R$ 50.000,00 

Ana Paula Neves Pauli 25% R$ 50.000,00 
Maikelen Ferreira Otenio 25% R$ 50.000,00 

Veridyana Sulany Domingues Moura 25% R$ 50.000,00 
TOTAL 100% R$ 200.000,00 

Quadro 1: Participação dos sócios para integralização do Capital Social 
Fonte: Os autores (2014) 

 
A administração será atribuída a todas as sócias, uma vez que todas se 

encontram aptos para tal atribuição. 

 

 

2.6 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE  

 

Os cargos a serem exercidos pela equipe dirigente estão distribuidos 

conforme quadro 2 com objetivo de facilitar a administração da empresa além de 

adequar cada sócia a função que tem maior competência e poderá assim contribuir 

melhor para o desenvolvimento da empresa, as decisões que não estejam dentro 

das atribuições de cada diretor deverão ser tomadas de forma conjunta. 

  
SÓCIA CARGO 

Ana Patrícia Oliveira Bielik Diretor Financeiro 
Ana Paula Neves Pauli Diretor Marketing 

Maikelen Ferreira Otenio Diretor de Operações 
Veridyana Sulany Domingues Moura Diretor Recursos Humanos 

Quadro 2: Distribuição de cargos da equipe dirigente. 
Fonte: Os autores (2014) 

 

Cada diretor tem como principal atribuição alinhar o setor dirigente de forma 

estratégica a fim de contribuir para que os objetivos gerais da organização sejam 

alcançados. 

DIRETOR FINANCEIRO: As atividades do cargo serão analisar os recursos 

financeiros, econômicos e fazer o controle dos mesmos; elaborar a política 

financeira da empresa; contribuir para a definição de objetivos e metas; planejar a 

previsão orçamentária; controlar o desenvolvimento dos programas financeiros; 

acompanhar as alterações legais e fiscais; avaliar e analisar todo tipo de materiais 

ou produtos solicitados; fazer relatórios mensais e apresentar para as demais sócias 

as análises financeiras e orçamentárias; pagamentos diversos e de tributos. 
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DIRETOR DE MARKETING: As atividades serão criar e executar o 

planejamento estratégico de marketing da empresa. Criar campanhas e organizar 

eventos, elaborar análise de pesquisas de mercado, atuar como representante em 

projetos de responsabilidade social e de divulgação, selecionar os canais de 

divulgação para promover o serviço oferecido pela empresa, responder por 

assessoria e assuntos corporativos assim como publicidade e propaganda, 

elaboração de reportagens e acompanhamento de mudanças no mercado. 

DIRETOR DE OPERAÇÕES: Dentre as atribuições estará o controle e 

análise de estoque, responsável por controlar as rotas e horários, manutenção de 

portfólios de clientes; organizar as atividades programadas, e distribuir as mesmas, 

formular propostas de acordos, organizar reuniões, avaliar as diretrizes adotadas e 

sua conjugação com a política geral da empresa, negociação com empresas 

afiliadas. 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS: As atividades serão a de elaboração 

de memorandos e atas das reuniões, responsável pelas contratações, demissões e 

treinamentos necessários, planejamento de desenvolvimento de planos de carreira, 

controle e análises de pontos dos funcionários e disponibilidades dos mesmos, 

direitos e deveres dos integrantes, responsável por indicadores de desempenho e 

levantamento de melhorias e análises motivacionais. 

 

 

2.7 COMPLIANCE 

 

As empresas se preocupam cada dia mais com o que os clientes realmente 

acham dos serviços oferecidos, e agir de acordo com os valores internos e normas 

externas contribui para a satisfação plena dos clientes. 
 

Um processo de compliance serve para, além de adequar as atividades da 

empresa, gerar informações seguras a respeito de sua atuação e manter o 

negócio funcionando. O compliance também possibilita que diversas formas 

de boas práticas sejam implementadas internamente, auxiliando a empresa 

a construir uma boa imagem no mercado e entre seus consumidores. 

(FACHINI, 2015). 
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Para a técnica de compliance será utilizado uma urna que servirá de 

intermediária entre a empresa e os clientes, dessa forma, a Diva’s Móvel saberá 

onde ocorrem falhas. Esta urna ficará na recepção do salão com fichas de 

sugestões, reclamações, críticas e denúncias, onde os clientes e até mesmo os 

funcionários poderão opinar no anonimato. Ao final de cada semana a diretora de 

recursos humanos irá recolher as fichas e levar as demais sócias e diretoras, para 

que sejam discutidas as melhores decisões e mudanças, assim a empresa estará 

sempre em constante melhoria. 

 

 

2.8 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Neste item será apresentado: ramo de atuação, as necessidades a serem 

atendidos, público alvo, descrição dos produtos e o plano de responsabilidade social 

da empresa. 

 

 

2.8.1 Ramo de Atuação 
 

Segundo CONCLA a Diva’s Móvel estará dentro da seguinte classe no 

CNAE: 

9602-5/02 ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

 
Figura 6- Ramo de atividade da empresa  

Fonte: CNAE. Endereço eletrônico:<http://www. cnae.ibge.gov.br> 
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9602-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA 

 
  Figura 7- Ramo de atividade da empresa 

Fonte: CNAE. Endereço eletrônico:<http://www. cnae.ibge.gov.br> 
 

 

2.8.2 Necessidades a Serem Atendidas 
 

A principal necessidade a ser atendida pela empresa será fornecer serviços 

de salão de beleza há pessoas que não possuem tempo livre para cuidarem de si 

mesma e levará até elas serviços de qualidade e junto melhorar a autoestima.  

 

 

2.8.3 Público Alvo 
 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), o público alvo é qualquer grupo que 

tenha interesse real ou potencial que cause impacto na capacidade da empresa de 

atingir seus objetivos e o mercado alvo consisti em um grupo de compradores com 

necessidades e características comuns, as quais a empresa decide atender. 

De acordo com o conceito citado, o público alvo da Diva’s Móvel, será 

mulheres que trabalham em grandes empresas, e mulheres que buscam modernizar 

seu evento, esse público é extremamente vaidoso, porém muitas vezes por falta de 

tempo deixam de lado a vaidade. E com a praticidade e facilidade do salão de 

beleza móvel elas conseguiram suprir as necessidades. O público alvo é 

pertencente ás classes C, D e E, de Curitiba e região Metropolitana.   
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2.8.4 Descrição dos Produtos e Serviços 
 

A Diva’s Móvel será um salão de beleza móvel, ou seja, as clientes poderão 

encontrar os serviços de beleza no interior de um ônibus, o mesmo levará até elas 

os serviços de manicure, pedicuro, depilação facial, massagem relaxante, escova, 

lavagem de cabelo e design de sobrancelha. Serão disponibilizados dois cenários, 

durante a semana a empresa atenderá em diversas empresas, e nos finais de 

semana estará disponível em feiras, festas e eventos. 

 

 

2.8.4.1 Cenário 1 (empresas) 

 

O salão irá até a empresa e lá permanecerá por um tempo determinado para 

atender as clientes nos períodos que elas têm disponibilidade, como o horário de 

almoço, dessa forma as pessoas que passam a maior parte do tempo no local de 

trabalho poderão contar com o serviço de qualidade e praticidade na própria 

empresa.  

 

 

2.8.4.2 Cenário 2 (eventos) 

 

A Diva’s Móvel atenderá em grandes eventos como: feiras, shows, festas e 

eventos com um grande número de pessoas, este serviço atenderá da seguinte 

maneira, será firmado um contrato com a empresa organizadora do evento e será 

determinado o dia e horário que o salão móvel permanecerá disponível. 

 

 

2.8.5 Instalações de Apoio 
 

O ônibus será a instalação de apoio da Diva’s Móvel, conforme Lustosa 

(2009, p. 334) instalação de apoio “é o local onde é prestado o serviço”, com isso, o 

interior do ônibus será planejado conforme design já mencionado na página 20 e 
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para otimizar o espaço do ônibus, serão feitos armários planejados de forma que 

possam ser estocados os produtos e materiais. 

 

 

2.8.6 Bens Físicos Facilitadores 
 

A Diva’s Móvel fornecerá aos clientes todos os produtos necessários para 

que o serviço seja feito de forma eficiente. Segundo Lustosa (2009, p. 334) bens 

físicos facilitadores “são produtos oferecidos ao cliente para serem utilizados no 

processo de produção do serviço”.  

Os principais bens facilitadores serão um lavatório personalizado, e uma 

cadeira multifunção. O ônibus contará com um lavatório facilitador que irá otimizar o 

espaço do salão, será instalado junto a bancada principal, dessa forma, ao 

posicionar a cadeira giratória de costas para a bancada poderá ser utilizado o 

lavatório, sem precisar de um espaço específico somente para este fim. A cadeira 

multifunção será flexível para que possa ser utilizada nos serviços de massagem e 

também de depilação facial. 

 

 

2.8.7 Serviços Explícitos 
 

Os serviços explícitos são os mais procurados pelas clientes tanto pela 

qualidade como pelo bom atendimento, segundo Fitzsimmons (2014, p. 33) “serviços 

explícitos são características essenciais ou intrínsecas prontamente observáveis”, 

através deste conceito os serviços ofertados pela Diva’s Móvel são: manicure, 

pedicuro, lavagem de cabelo, escova, depilação facial, design de sobrancelha, 

massagem relaxante. 

 

 

2.8.8 Serviços Implícitos  
 

De acordo com Fitzsimmons (2014, p. 33) serviços implícitos “são benefícios 

psicológicos ou características extrínsecas sentidas apenas sutilmente pelo cliente”, 
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o salão de beleza Diva’s Móvel contará com um alto grau de higienização e limpeza 

no estabelecimento para oferecer transparência no serviço oferecido. A diretora de 

recursos humanos ficará responsável por contratar funcionários especializados para 

cada setor dos serviços, serão pessoas treinadas a fim de atender os clientes de 

forma amigável, comunicativa, descontraída e alegre. 

 

 

2.8.9 Plano de Responsabilidade Social 
 

Conforme Coronato, Imercio, Germano (2014) da revista Época, o Brasil é o 

país que tem os maiores rios do mundo, a maior quantidade de mananciais, litoral 

extenso e conta com chuvas abundantes e ainda assim passa por uma crise em 

relação a falta de água. Isso acontece devido à má utilização por parte da 

população, seja ela em excesso ou por falta de cuidados.  

Nota-se que as pessoas estão cada vez mais negligentes em relação ao 

meio ambiente, jogando lixo nos rios e esgotos e poluindo-os, desta forma quando 

chove os rios e reservatórios que deveriam servir para o consumo da população 

enchem e consequentemente são poluídos. Segundo Ashley (2005, p. 8) 

 
A responsabilidade social corporativa que responderia a um novo e mais 

abrangente papel das empresas dentro da sociedade. Assim em uma época 

em que os vários contextos culturais ao redor do mundo estão cada vez 

mais interligados e o papel social das empresas está sendo repensado, 

principalmente por causa das grandes modificações que estão acontecendo 

no papel de outras instituições [...], as organizações do terceiro milênio 

precisam ser socialmente responsáveis se quiserem sobreviver em meio à 

competição cada vez mais acirrada. 

 

Diante desse problema ambiental enfrentado por grande parte da população 

surge cada vez mais pessoas e organizações que estão preocupados em adotar 

outra postura, a fim de que possam contribuir com uma solução para esses 

problemas, sejam elas com projetos de separação de lixo, com meios de se 

reaproveitar a água e programas de conscientização dentro das organizações. 
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2.8.9.1 Tema 

  

O plano de sustentabilidade contará com três projetos que visará 

economizar recursos como energia e água uma vez que o salão móvel dependerá 

de ambos para o funcionamento e contará também com alguns projetos sociais.  

O primeiro projeto visa contribuir para a economia de energia de forma que 

contará com painel solar fotovoltaico, o mesmo irá produzir energia elétrica em 

corrente contínua e ficará instalado no teto do ônibus pelo lado de fora. Ele 

funcionará com um inversor solar, ou seja, inverte a corrente contínua em corrente 

alternada e equaliza com a rede elétrica. O mesmo será utilizado para o 

funcionamento de todos os equipamentos elétricos do salão. 

O segundo projeto será o tratamento da água a partir do reaproveitamento 

dos reservatórios de lavagem de cabelo. Observa-se que esse é uns dos recursos 

naturais que estão sendo mais afetados no mundo. A partir do ralo terá um filtro de 

água que levará para um único cano onde o mesmo será destinado e reutilizado na 

descarga do banheiro do salão e para uma torneira de utilização na limpeza do chão 

do salão móvel 

Para finalizar contaremos com ações sociais uma vez por mês que visará 

atender a pessoas carentes, oferecerá cortes de cabelo grátis para a população, os 

locais escolhidos serão as ruas da cidadania que estão distribuídas pela cidade, em 

contra partida disponibilizará nosso atendimento de manicure, pedicuro e cortes de 

cabelo um domingo por mês em feiras beneficentes, parte dos lucros será doados 

para projetos sociais. 

 

 

2.8.9.2 Responsáveis 
  
Ana Patrícia Oliveira Bielik ficará responsável por cotar os recursos que 

serão utilizados nos projetos e visará economia e qualidade nos produtos e serviços 

oferecidos pelos fornecedores. Elaborará relatórios mensais com os gastos e custos 

do plano sustentável. 

Ana Paula Neves Pauli será responsável pela divulgação dos projetos para a 

população, verificará os determinados pontos da cidade que estarão disponíveis e 
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os dias que irá ser feito os atendimentos. Por fim irá fazer o levantamento de locais 

que os projetos podem ser disponibilizados. 

Maikelen Ferreira Otenio, responsável pela área de operações, irá entrar em 

contato com os fornecedores pré-estabelecidos, marcará visitas para conhecer os 

trabalhos de cada empresa. Desta forma irá definir os locais de atendimento é 

responsável pelo pedido dos produtos e serviços prestados. 

Veridyana Sulany Domingues Moura, responsável pela contratação e pelos 

serviços internos do projeto. Auxiliará as demais áreas em possíveis dificuldades, e 

localizará as instituições de caridades que serão destinadas parte do lucro levantado 

nas feiras beneficentes. 

 

 

2.8.9.3 Aplicabilidade 

 

A empresa visa ser economicamente, socialmente e ambientalmente 

sustentável, uma vez que só terá a se beneficiar com a mesma. Ser sustentável no 

ambiente organizacional proporcionará a empresa ser competitiva no mercado, sem 

contar que ajudará ao meio ambiente e a sociedade. 

Portanto espera-se que com a iniciativa da empresa, possa-se chamar 

atenção para que outras organizações não só do mesmo mercado mais que 

trabalham em outros segmentos sintam-se no dever de ajudar o meio ambiente uma 

vez que depende-se dele para qualquer negócio.  

Desta forma acredita-se que uma empresa sustentável seja mais valorizada 

pelos consumidores, e esse é o ponto chave, levar qualidade no serviço e oferecer 

um meio alternativo de se aproveitar os recursos que estão cada vez mais escassos. 

Contudo com os serviços gratuitos e com as ações sociais mostrará a sociedade 

mais carente que todos podem se sentir bem consigo mesmo, e mostrará que por 

mais que a desigualdade no mundo seja muito grande ainda existem pessoas e 

organizações que buscam a mudança. 
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3.  PLANO DE MARKETING 
 

 

O Plano de Marketing primeiramente apresenta a análise ambiental que é 

composta pela análise macro ambiente e micro ambiente. 

 

 

3.1 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

A análise ambiental é composta pelas variáveis ou cenários que são 

classificadas como: macroambiente e microambiente. No conceito geral de Kotler 

(1988, p. 86), uma “empresa precisa monitorar as forças internas e externas 

(microambiente e macro ambiente) que afetam sua habilidade de obter lucro”. 

 

 

3.1.1 Análise do Macro Ambiente 
 

O macroambiente são informações e dados externos e distantes, influenciam 

a organização que afetam os negócios da empresa, mas que raramente são 

afetados pelo mesmo. Para Kotler (1998, p. 87), “a análise do macro ambiente 

consiste no estudo de variáveis como: demográficas, econômicas, natural e 

tecnológico, político-legal, ambiente sócio cultural, ambiente global dentre outras que 

são incontroláveis”. 

 

 

3.1.1.1 Ambiente Demográfico 

 

Segundo o IBGE, o crescimento da população de Curitiba está estabilizado, 

durante os últimos seis anos Curitiba teve uma taxa de crescimento populacional de 

apenas 1% ao ano. O Gráfico 1 apresenta o crescimento populacional de Curitiba 

nos respectivos anos: 
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Gráfico 1: População total de Curitiba 

Fonte: IBGE (2011 a 2013 estimativas) 
 
No Gráfico 2 estão as porcentagens de cada classe social, é possível 

observar que a maior parte da população Curitibana pertence a Classe C, com uma 

elevação de aproximadamente 29% acima da população A/B.  

 

 
Gráfico 2: População de Curitiba por classe social 

Fonte: FGV e PNAD/IBGE 
 

Com base na análise do gráfico 3 a população por sexo da cidade de 

Curitiba identificou que a distribuição da população curitibana mantém a média 

nacional, com cerca de 48% da população masculina e 52% população feminina 

(IBGE), é importante destacar que as mulheres se inseriram no mercado de 

trabalho, e hoje elas possuem renda com poder de compra, para a Diva’s Móvel o 

poder de compra do público feminino é essencial, hoje com a grande população 

brasileira feminina inserida no mercado de trabalho, é possível que as mulheres 

invistam em si mesmas. 
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Gráfico 3: População de Curitiba por sexo 2010-2012 

Fonte: IBGE, IPPUC 2010 
 
Percebe-se no gráfico 4 que em termos etários a população de Curitiba, teve 

um grande aumento no público acima de 60 anos que estão cada vez mais atraentes 

para o mercado, esse público busca muita qualidade e comprometimento em todos 

os serviços que procuram, a Diva’s Móvel buscará atender também a esse público 

acima de 60 anos, pois muitas pessoas se aposentam, mais ainda trabalham para 

um aumento de sua renda.  

 

 
Gráfico 4: População de Curitiba por faixa etária 

Fonte: IBGE 2010 (*2015 e 2020 Projeção) 
 
  

3.1.1.2 Ambiente Econômico 

 

O PIB é um dos principais indicadores da economia, pois representa a soma 

das riquezas geradas pelo conjunto dos mais diversos setores no país, medindo a 

diferença entre o custo de se produzir e o que se obtém como fruto dessa produção. 

O PIB impacta diretamente a população e com o crescimento em alta a qualidade de 
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vida melhora, porque quanto mais se produz mais empregos são gerados e há mais 

opções de produtos para serem comprados. 

Atualmente Curitiba está em 4º lugar no ranking dos municípios com maior 

participação no PIB do país, é uma das melhores cidades do país para morar e 

investir (IBGE 2009), com o grande crescimento do PIB possibilita o aumento de 

novos investimentos, eleva o número de empregos, aumenta a renda da população 

e aumenta a demanda por serviços, assim facilita o mercado para a Diva’s Móvel.  

O gráfico 5 apresenta o valor e o crescimento do PIB de Curitiba, no qual se 

observa o crescimento significativo.  

 

 
Gráfico 5: PIB Curitiba 

Fonte: IBGE 
 

O gráfico 6, apresenta inflação de Curitiba, tal qual a do país, o mesmo 

oscila a cada período e reflete a instabilidade na condução econômica do Brasil. 

Infelizmente as previsões mais recentes são de alta em 2014, para o Diva’s Móvel 

essa alta é prejudicial, pois o custo do produto e custo do serviço aumentam, e 

assim podem vir a prejudicar o novo empreendimento. 

 

 
Gráfico 6: Inflação 

Fontes: Bases de Dados do Portal Brasil e IBGE 
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De acordo com todas as pesquisas realizadas é possível analisar e verificar 

que a empresa tem grandes chances de viabilidade, porque a capital possui um 

ambiente demográfico e econômico muito favorável para o crescimento do 

empreendimento. 

 

 

3.1.1.3 Ambiente Sócio Cultural 

 

Curitiba é conhecida nacionalmente como uma cidade fria, com pessoas 

introvertidas, que não falam com estranhos nem mesmo com vizinhos de porta. 

Porém, uma pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas mostra que isso já é coisa do 

passado. O jornalista e escritor Campana (2013) em uma página na internet observa 

que existem dois perfis diferentes em Curitiba, a do centro que é conservadora com 

moradores apegados as tradições e que sentem saudades da cidade tranquila e 

com menos habitantes, e a Curitiba dos bairros que é progressista e vê o 

crescimento da cidade como uma vinda de oportunidade e conforto para os 

moradores. Sabe-se que muitas pessoas que hoje moram em Curitiba vieram de 

outros lugares e mudam o cenário local, os curitibanos passaram a ser exigentes, 

críticos e desconfiados, tanto que a cidade é um dos laboratórios na aprovação de 

produtos novos para o mercado. Outros pontos do perfil curitibano são a obediência 

e o comprometimento. Já na lista de pontos fracos tem-se a preocupação 

exacerbada com a opinião do outro, a resistência às mudanças e a impaciência. 

Uma matéria publicada na gazeta do povo no dia 23/09/2013, com autoria de 

Cintia Juanges sobre o comportamento do consumidor curitibano na hora da 

compra, onde ela afirma que estes são exigentes e cautelosos, ainda diz que “se um 

produto ou serviço tem aprovação dos Curitibanos, é muito provável que ele vá ser 

aceito em todo o país”. A reportagem também mostra que o curitibano mais 

escolarizado não fala mal da empresa para outras pessoas no caso de insatisfação 

com o produto ou serviço prestado, prefere falar diretamente com o vendedor, 

proprietário ou no site da loja. Por outro lado, quando há satisfação, grande parte 

dos consumidores espalham informações positivas sobre o produto marca ou 

serviço, uma minoria também tem a fidelização como forma de mostrar satisfação, 

porém não exclusiva, afinal os curitibanos são poucos fieis a marcas e costumam 
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estudar as propostas oferecidas antes de adquirir um produto ou serviço. Segundo 

Fabio Tadeu Araújo sócio da IBRAIN, esses perfis independem da classe social, em 

ambos os casos quanto maior o preço do produto, maior é o nível de exigência dos 

consumidores. 

Conclui-se então que Curitiba é uma ótima cidade para empresas que são 

capazes de usar o feedback dos consumidores para melhorarem o desempenho e 

se desenvolverem a ponto de se instalarem em outros lugares do pais com 

segurança e sem o receio da não aprovação dos consumidores. 

Observa-se que o maior desafio que a Diva’s Móvel irá enfrentar será a 

dificuldade que uma grande parte da população curitibana tem que é de sair da zona 

de conforto, ou seja, de experimentar algo novo e observa-se que a população é 

bastante exigente em relação ao produto ou serviço prestado, pois associa preço a 

qualidade. No entanto um ponto positivo é que a cidade de Curitiba é ótima para se 

abrir uma empresa desde que a mesma tenha facilidade em aceitar criticas e 

opiniões.  

 

 

3.1.1.4 Ambiente Natural e Tecnológico 

 

Atualmente o mercado da beleza ganha destaque com as inúmeras e 

constantes inovações tecnológicas, os produtos e tratamentos estão cada vez mais 

eficientes e satisfatórios. Os avanços vão desde a estrutura do local, onde, muitos 

clientes procuram por um design moderno e sofisticado, até a qualidade dos 

equipamentos, que proporcionam tratamentos cada vez mais indolores e eficazes. 

Hoje podem-se encontrar cadeiras ergonômicas para maior conforto do 

cliente, carrinhos para manicure e pedicuro que facilitam o trabalho do profissional, 

assim como, aparelhos de última geração que otimizam muito o serviço do 

profissional que trabalha no setor de beleza e estética. Os cosméticos também se 

atualizam conforme as necessidades do mercado, isso tudo tem potencializado o 

mercado de beleza, tudo está mais acessível e oferece resultados cada vez mais 

satisfatórios. 

Uma tecnologia muito utilizada hoje em dia são os softwares, que auxiliam 

na organização e facilitam no controle em relação aos clientes e serviços prestados.  
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Em diversos segmentos a sustentabilidade se destaca, as indústrias de 

cosméticos têm investido muito em produtos naturais, que minimizam os impactos 

ambientais desde a produção. 

Os resíduos sólidos são prejudiciais ao meio ambiente. Na resolução nº 

283/2001 do CONAMA, pode-se verificar a classificação dos resíduos, onde alguns 

se enquadram no setor de beleza e cosméticos. 

Grupo A: Resíduos infectantes, resíduos provenientes de procedimentos 

cirúrgicos (neste caso as cutículas retiradas, algodão com resíduo de sangue e 

folhas plásticas utilizadas na depilação). 

Grupo B: Resíduos contendo substancias químicas. Nesse grupo temos: 

bisnagas de tinturas, embalagens plásticas com produtos químicos, papel alumínio 

usado para tintura de cabelo, vidros de esmalte, spray e acetona. 

Grupo D: Resíduos comuns que são os que não apresentam riscos 

biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente. São eles: Copos 

descartáveis, papéis em geral, restos de cabelos, embalagem de xampu, lixas, papel 

higiênico e absorventes. 

Grupo E: Material perfuro cortante. Tais como refis de navalhas, pinças, 

tesouras. 

A empresa terá todo o cuidado em separar e embalar, para que os resíduos 

sejam destinados aos locais corretos, para evitar possíveis danos ao meio ambiente, 

já que estes produtos demoram cerca de 100 anos para se decompor na natureza. 

 

 

3.1.1.5 Ambiente Político Legal 

 

Para que a empresa Diva’s Móvel esteja legalizada e trabalhe de maneira 

correta, será necessário para a abertura: 

Instalações: De acordo com o centro de Vigilância Sanitária do Estado da 

Saúde, os salões de beleza devem ser mantidos nas mais perfeitas ordens e 

condições de higiene e limpeza, preferencialmente no que se refere ao pessoal e ao 

material. As instalações mínimas no que se refere ao funcionamento de um salão de 

beleza são:  

I- Piso de material liso, resistente e impermeável; 
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II- Paredes e forros pintados de cor clara, com tinta lavável; 

III- Instalações sanitárias apropriadas; 

IV- Pia de água corrente; 

V- Estufa graduada até 200 graus centígrados para esterilização;  

Licença de funcionamento: Os estabelecimentos que prestam serviços de 

manicure, pedicuro, tratamentos de pele, tratamentos capilar, depilação, 

maquiagem, só podem funcionar mediante uma licença de funcionamento e com um 

alvará expedido pela autoridade sanitária competente. Para que a empresa consiga 

a concessão da licença e o alvará, os estabelecimentos devem estar cadastrados no 

CEVS. 

A divisão de Vigilância Sanitária fiscaliza, avalia e disponibiliza a licença de 

funcionamento aos estabelecimentos que prestam serviços com atividades que 

afetam a saúde, portanto, este documento é fundamental e obrigatório para o 

funcionamento de empresas que tenham a função de um Salão de Beleza. Em cada 

fiscalização são observados alguns requisitos como higiene, organização, 

equipamentos, área física, produtos, funcionamento, procedimentos, etc. 

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

A empresa terá também de cadastrar-se junto a Caixa Econômica Federal 

no sistema Conectividade Social – INSS/FGTS e obter autorização do Corpo de 

Bombeiros.  

A empresa Diva’s Móvel deve estar atenta ao Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/9/1990) e às suas especificações, pois está 

prestando um serviço sujeito a esta norma.  

A Lei nº 12.595, de 2012, reconhece o exercício das atividades profissionais 

de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicuro, depilador e maquiador. 

Sancionada em 18 de janeiro de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff, a lei obriga 

que os profissionais destas áreas sigam as normas sanitárias, e esterilizem os 

materiais e utensílios utilizados no atendimento aos clientes. Adicionar formol ou 

qualquer outra substância a produtos sujeitos à vigilância sanitária é Infração 

sanitária (adulteração ou falsificação) é crime hediondo pela legislação brasileira, de 

acordo com o art. 273 do Código Penal.  

Para finalizar, a empresa deve estar ciente das convenções e acordos 

coletivos firmados pelo sindicato ao qual está vinculado.  
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O Salão de Beleza Diva’s Móvel poderá contratar uma empresa 

especializada para prestar serviços de manutenção nos equipamentos da empresa. 

Se quiser, também pode contratar empresas que prestem serviços de vigilância, 

limpeza e portaria. A justiça trabalhista entende que a contratação de mão de obra 

terceirizada gera vínculo empregatício sempre que os serviços repassados 

envolvam a atividade-fim da empresa contratante. Dependendo do tipo e da forma 

que o serviço for prestado, o empreendedor terá de contratar auxiliares e 

colaboradores sob o regime da CLT, isto é, com carteira de trabalho assinada. Neste 

caso, será preciso registrá-los com o salário mensal combinado – não pode ser 

inferior ao piso salarial previsto pela Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva 

categoria sindical, pagando FGTS, férias, décimo terceiro salário, descanso semanal 

remunerado etc. Trata-se de uma autêntica relação de emprego, com vínculo 

empregatício, em que figura, de um lado, o empregador e, de outro, o empregado. 

Assim, massagistas e depiladoras devem ser colaboradores em regime da CLT do 

Salão de Beleza.  

Para que a empresa siga as leis obrigatoriamente ditas, é melhor fazer a 

contratação de maneira certa, a contratação do empregado de forma irregular pode 

gerar grandes aborrecimentos à empresa. 

 

 

3.1.1.6 Ambiente Global 

 

Pode-se observar que com o bom posicionamento da moeda americana na 

economia global, a moeda nacional está desvalorizada. Hoje com o dólar há quase 

três reais as importações estão cada vez mais caras, ou seja, se levar em conta as 

empresas e microempresas que necessitam importar produtos ou equipamentos, o 

serviço pode vir a ficar mais caro também devido a esses investimentos. Em contra 

partida a alta do dólar faz a dívida pública líquida cair para menor nível da história, a 

queda ocorre porque o endividamento líquido desconta, da dívida bruta, o que o 

governo tem a receber.  

Wellton Máximo (2014) “com a valorização da moeda norte-americana mês 

passado, os ativos em moeda estrangeira, principalmente as reservas 
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internacionais, aumentam de valor na conversão em reais, resultando numa dívida 

líquida menor”. 

Observa-se que é de grande importância para qualquer negócio 

independente de seu ramo de atividade, se irá prestar um serviço ou vender um 

produto apenas dentro do país, o mesmo deve estar sempre antenado no que diz 

respeito a economia e a cultura global pois de uma forma ou de outra isso pode 

impactar diretamente no serviço e produto comercializado dentro do país. 

 

 

3.1.2 Micro ambiente 
 

Na visão de Honorato (2003, p. 38) “o microambiente é o conjunto de 

agentes que afetam diretamente a empresa”. Está etapa é composta por três 

subitens: analise dos concorrentes, fornecedores e clientes. 

 

 

3.1.2.1 Análise dos Concorrentes 

 

Pela lei do mercado, concorrentes diretos são empresas semelhantes entre 

si, com o mesmo perfil de clientes e de atuação mercadológica. Concorrentes 

indiretos, por sua vez, são aqueles que disputam na conquista do cliente, a renda 

disponível do cliente, com outros produtos ou até mesmo produtos substitutos aos 

que são oferecidos. Conhecer o concorrente e verificar de forma analítica o que ele 

está fazendo é um dos fatores imprescindíveis para a Diva’s Móvel, porém, por não 

ter concorrentes diretos, pesquisou-se em salões que são referências em Curitiba. 

O grande diferencial da Diva’s Móvel será a opção de ter disponível um 

ônibus que diariamente estará em empresas para oferecer serviços de beleza para 

mulheres que não têm tempo disponível para pensar em si mesma. Com base nisso 

cria-se critérios para avaliação, que envolve desde o momento que a cliente chega 

ao salão até o momento que vai embora. Frente a estes quesitos atribuiu-se notas 

numa escala de 0 a 5 onde 0 significa que o concorrente analisado não se insere no 

contexto e 5 que este atende aos critérios especificados. 
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CRITÉRIOS 
 

 
 

 

Atendimento 3 4 4 5 
Interesse em satisfazer e resolver 3 4 4 5 
Diferenciação 3 3 4 5 
Confiança e credibilidade 3 5 4 3 
Crédito e facilidade de pagamento 5 5 5 5 
Inovação 4 4 4 4 
Preço justo 4 3 5 5 
TOTAL: 33 38 37 41 

Legenda: 0 < 5 
Quadro 3: Concorrentes salões de beleza 

Fonte: Os autores (2014) 
 
 
Na pesquisa constataram-se alguns itens fundamentais no momento em 

qbue a cliente escolhe o salão de beleza, dessa forma chega-se a conclusão que o 

Diva’s Móvel se destaca com relação aos concorrentes indiretos.  

 
 

3.1.2.2 Análise dos Fornecedores 

 

A cadeia de valor é o conjunto de atividades desempenhadas por uma 

organização desde as relações com os fornecedores, ciclo de produção e venda até 

a fase da distribuição final. Todos os salões de beleza contam com o trabalho de 

fornecedores para equipar os seus estabelecimentos.  

 A empresa seguirá uma política pré-estabelecida, onde antes de se efetuar 

qualquer compra o responsável deverá consultar no mínimo 3 fornecedores para 

avaliação de valores e produtos, o fornecedor que apresentar a melhor proposta em 

relação a preço e qualidade do produto oferecido será o escolhido para a referida 

compra, fica vedado qualquer vínculo com fornecedores através de contrato de 

exclusividade a fim de flexibilidade para adequação dos produtos conforme a 

demanda e solicitação das clientes. Inicialmente contará com os seguintes 

fornecedores para compra de matéria prima e bens imobilizados: Mary Kay, 

Boticário, Natura, Valery Cosméticos, Halfi, Americanas, Salão Móveis, Web 

Cadeiras, Tok Stok, Leroy Merlin, Cassol e Marcopolo.  Tais fornecedores no 

presente momento foram escolhidos com base na disponibilidade do material 

necessário e preço de venda. 
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3.1.2.3 Análise dos Clientes 

 

Nos últimos anos, é notório o aumento da participação das mulheres no 

mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, a análise por grupos etários mostra 

que, em 2011, cerca de 63,9% das mulheres ocupadas tinham entre 25 e 49 anos, 

esse público, é um dos principais fatores de crescimento dos empreendimentos de 

beleza e clínicas de estética. Em linhas gerais, os clientes são bastante 

diversificados, na atualidade, a grande maioria das mulheres se preocupa com a 

estética e beleza, seja para satisfazer vaidades ou necessidades.  

A consumidora curitibana é considerada muito exigente em termos de beleza 

e estética, e sempre quando se sente exclusiva e satisfeita em um ambiente, à 

cliente retorna ao local e principalmente recomenda o profissional e/ou o 

estabelecimento.  

A Diva’s Móvel busca inovação contínua e fará investimentos constantes 

para manter a marca sempre na mente da consumidora, para isto estará sempre em 

processo de melhorias, e prestará atendimento personalizado e qualificado de forma 

que a cliente possa depositar total confiança na empresa, nos produtos utilizados, 

serviços, e principalmente nos profissionais. 

A intenção da Diva’s Móvel é satisfazer as necessidades das clientes, 

facilitar e dar oportunidade das clientes encontrarem um local para se cuidar no 

próprio ambiente de trabalho, ou seja, o salão móvel buscará as clientes em grandes 

empresas. As clientes sabem que cuidar da aparência, hoje em dia, é uma questão 

de competitividade no mercado de trabalho, e muitas vezes deixam passar por falta 

de tempo. 

 

 

3.2 MATRIZES 

 

As matrizes de Marketing auxiliarão para que os desejos e necessidades das 

clientes sejam entendidos. Para facilitar o trabalho da Diva’s Móvel será dividida em: 

BSC, hierarquia das necessidades do consumidor, ADL e SWOT. 
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3.2.1 Balanced Scored Card 
 

A BSC é uma metodologia de medição de desempenho, que tem o objetivo 

de avaliar o desempenho empresarial, assim estabelecerá decisões no plano 

estratégico da empresa. Essa metodologia busca maximizar os resultados e 

considera quatro critérios importantes: Clientes, Financeiro, Processos Internos, 

Aprendizado e Expansão. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 25), reflete o equilíbrio entre objetivos de 

curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores 

de tendência e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de 

desempenho. 

Na análise dos clientes a empresa Diva’s Móvel buscará atender o público 

C, D e E, com serviços especializados, buscará trazer satisfação no ramo de beleza, 

com qualidade no atendimento e garantia nos serviços disponibilizados, promoverá 

assim a sua imagem para que seja conhecida por todos os moradores da região de 

Curitiba. 

Na análise financeira maximizará as margens de lucro e buscará o menor 

custo possível, desta maneira fará com que a empresa tenha um aumento na 

rentabilidade dentro da meta estabelecida de 24 meses.  

Nos processos internos a empresa buscará elevar o seu Market Sharee 

avaliará as forças e as dificuldades para uma maior aceitação e crescimento dos 

serviços, buscará melhorar o clima organizacional através de pesquisas e do 

tratamento de resíduos.   

No aprendizado e expansão irá aumentar o know-how de todos da equipe, 

fornecerá planos de treinamento e capacitação para estimular e motivar seus 

funcionários e por fim estabelecerá planos de metas e melhorias contínuas. 

Segue no Quadro 4, a BSC da Diva’s Móvel, sendo representada dentro de 

um período de cinco anos consecutivos, com os indicadores de cada processo, a 

sua periodicidade e as fontes de dados utilizadas para alcançar os indicadores. Os 

dados da Matriz BSC estão divididos em dois quadros para uma melhor visualização 

e por motivo de formatação: 
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“Diva’s Móvel” Objetivos e metas através do Balanced Scored Card (BSC) 
Dimensão Indicadores Atual Meta Período Fonte dos dados 

    2015 2016 2017   

Clientes 
Share of Mind (*) 0% 20% 50% 12 meses Pesquisa de imagem 
Satisfação dos 

Clientes 90% 92% 94% Imediato 
Pesquisa de 
satisfação 

Financeiro 
Faturamento R$ 

Milhões 0 

1.087
.176,

00 

1.190
.280,

00 60 meses Receita bruta – DRE 

Lucratividade 0 0,111 0,175 24 meses 
Margem líquida - 
balanço patrimonial 

Rentabilidade 0 0,234 0,606 24 meses Balanço patrimonial 

Processos 
Internos 

Clima 
Organizacional 85% 85% 90% 12 meses Pesquisa de clima 
Tratamentos de 

resíduos Certificado imediato Auditoria externa 

Aprendizado 
e Expansão 

Visitas 
Benchmarking 10% 25% 50% 

início 
imediato 

Relatórios entregues 
para cada área 

Plano de 
Treinamento 50% 60% 75% 12 meses 

Programa de 
treinamento 

Número Total 
Clientes Absoluto 6 meses Nº de clientes 

“Diva’s Móvel” Objetivos e metas através do Balanced Scored Card (BSC) 
Dimensão Indicadores Meta Período Fonte dos dados 

    2018 2019 2020   

Clientes 
Share of Mind (*) 75% 85% 90% 12 meses Pesquisa de imagem 
Satisfação dos 

Clientes 96% 98% 100% Imediato Pesquisa de satisfação 

Financeiro 
Faturamento R$ 

Milhões 

1.190
.280.

00 

1.190
.280.

00 

1.190
.280,

00 60 meses Receita bruta – DRE 

Lucratividade 0,175 0,175 0,175 24 meses 
Margem líquida - 
balanço patrimonial 

Rentabilidade 0,715 0,777 0,817 24 meses Balanço patrimonial 

Processos 
Internos 

Clima 
Organizacional 90% 93% 95% 12 meses Pesquisa de clima 
Tratamentos de 

resíduos Certificado imediato Auditoria externa 

Aprendizado 
e Expansão 

Visitas 
Benchmarking 60% 75% 80% 

início 
imediato 

Relatórios entregues 
para cada área 

Plano de 
Treinamento 85% 90% 90% 12 meses 

Programa de 
treinamento 

Número Total 
Clientes Absoluto 6 meses Nº de clientes 

Quadro 4: Balanced Scorecard – BSC 
Fonte: Os autores (2015) 
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3.2.2 HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 
 

A matriz Hierarquia das necessidades relaciona o produto ou serviço ao grau 

de prioridade que o cliente tem em relação a diversos critérios analisados. No 

quadro 5 foram analisados e elaborados por meio da pesquisas os seguintes 

critérios: Qualidade no atendimento, higienização, variedade dos produtos e 

serviços, comodidade no horário de atendimento, disponibilidade e preço.  

 

Grau Prioridade Critérios para Diva’s Móvel 
1º Qualidade no atendimento 
2º Higienização  
3º Variedade dos produtos e serviços 
4º Comodidade no horário de atendimento 
5º Disponibilidade 
6º Preço 

Quadro 5: Hierarquia das necessidades 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  

3.2.3 Estágio de Desenvolvimento (Matriz ADL) 
 

Todo produto ou serviço lançado tem um ciclo de vida, no qual não é 

possível prever qual a duração de cada ciclo, segundo Kotler e Armstrong (1995, p. 

224) o ciclo de vida de um produto envolve cinco estágios distintos sendo: 

  
1º Ciclo: Desenvolvimento do produto: é quando a empresa começa a 
desenvolver a ideia do novo produto e/ou serviço. Durante esse período as 
vendas são iguais a zero e os custos de investimento super altos. 
 2º Ciclo: Introdução: é quando o produto e/ou serviço está lentamente 
crescendo e sendo conhecido e comprado pelas pessoas. Neste período 
não há lucro devido aos altos custos da introdução do produto. 
3º Ciclo: Crescimento: é estágio de rápida aceitação no mercado e lucros 
crescentes. 
4º Ciclo: Maturidade: é quando o crescimento das venda diminui, pois o 
produto já teve aceitação de grande parte dos compradores. Os lucros se 
tornam estáveis ou são reduzidos devido aos grandes gastos para defender 
o produto e/ou serviços da concorrência. 
5º Ciclo: Declínio: estágio em que as vendas e lucros caem.  
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Figura 8: Ciclo de Vida do Produto. 

Fonte: Kotler e Armstrong. 
 

De acordo com a figura 8, o mercado da beleza está em crescimento, em 

contra partida com a empresa Diva’s Móvel que se encontra no estágio de 

desenvolvimento, uma vez que a mesma ainda iniciará suas atividades.  

 

 

3.2.4 ANÁLISE SWOT 
 

Segundo Kotler e Keller (2006, p.67) “a análise SWOT avalia as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças e poderá ser utilizada no planejamento 

estratégico da empresa de forma que possa ser identificado onde a empresa é mais 

forte e onde precisa ser melhorado, para atender da melhor forma e com a melhor 

qualidade”. 

 

  FORÇAS FRAQUEZAS 

Fatores 
Internos 

 
• Atendimento personalizado, buscando ir 
até seus clientes, 
• Localização de fácil acesso 

• Sem experiência no mercado 
levando em conta que como o projeto 
é novo, não se tem muito 
embasamento. 
• Pouco contato com grandes 
empresas para iniciar o projeto. 

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Fatores 
Externos 

• Mercado de beleza em crescente 
expansão sendo o Brasil o terceiro maior, 
• O crescimento do mercado tecnológico 
facilita e agiliza alguns tratamentos e 
melhora a qualidade do serviço prestado. 
• Única em seu segmento 

• Crescimento contínuo de salões, 
• Profissionais qualificados, 
• Mudança de habito das 
consumidoras, por ser algo novo, pode 
ocorrer certo receio das pessoas, de 
conhecer e se adaptar a esse novo 
método. 

Quadro 6: Matriz SWOT 
Fonte: Os autores (2014) 
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Fatores críticos de sucesso: 

(+)(+). Única em seu segmento, facilidade para o consumidor, pois os 

horários serão adequados a ele. Parte-se do ponto que o mercado de beleza está 

em constante crescimento. 

(-)(-). Pouco contato com grade empresas juntamente com serviços e 

equipamentos dos quais não temos conhecimento. 

(+)(-). Atendimento personalizado, conforme suas necessidades, visa à 

mudança dos hábitos do consumidor, na aceitação de um projeto de beleza 

diferenciado. 

De acordo com o quadro 6 para a Diva’s Móvel obter sucesso no negócio, 

terá que trabalhar com alguns pontos positivos e outros negativos. No entanto se 

trata de situações que serão privilegiadas e outras que não terão nenhum ponto 

positivo, em contra partida terá que se adequar as situações de forma que possam 

estabelecer um equilíbrio. Por fim acredita-se que o projeto tem tudo pra dar um 

resultado positivo. 

 

 

3.3 MIX DE MARKETING 

 

O mix de marketing é um conjunto de ferramentas que a empresa utiliza 

para conquistar seus objetivos junto ao mercado alvo. Para Kotler e Armstrong 

(2012) o Mix de Marketing é separado em 4Ps: Produto, preço, praça e promoção. 

Será apresentado como a Diva’s Móvel irá se comportar em cada ferramenta 

do Mix de Marketing. 

 

 

3.3.1 Produto/Serviço 
 

O produto oferecido pela Diva’s Móvel será na forma de prestação de 

serviço de um salão de beleza móvel. Segundo Kotler e Armstrong, p. 200, 2007: 

 
Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado 
para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um 
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desejo ou uma necessidade. [...] Os serviços são um tipo de produto que 
consiste em atividades, benefícios ou satisfações oferecidas para venda 
que são essencialmente intangíveis e não resultam na posse de nada. 

 

Com a intensa concorrência que há no mercado de beleza, ter um diferencial 

é um fator essencial na busca pelo sucesso, pois, segundo Kotler e Armostrong (p. 

220, 2007) “quando os clientes consideram semelhantes os serviços prestados por 

diferentes empresas, eles se preocupam menos com o prestador de serviço do que 

com o preço”.  

Conforme resultado das pesquisas, a higiene é um item que as clientes 

valorizam muito, por isso, em alguns serviços serão utilizados materiais descartáveis 

como: lixas de unha, palitos para remoção de excesso do esmalte, toalhas e 

saquinhos amolecedores de cutícula.  De acordo com o quadro 7 a Diva’s Móvel irá 

trabalhar com dois cenários, sendo o primeiro para atender as mulheres no mercado 

de trabalho e o segundo eventos e feiras. 

 
SERVIÇOS CENÁRIO 1 SERVIÇOS CENÁRIO 2 

Manicure e Pedicuro Manicure e Pedicuro 
Manicure 
Pedicuro 
Francesinha 
Película 
Limpeza 

Manicure 
Pedicuro 
Francesinha 
Película 
Limpeza 

Cabeleireiro Cabeleireiro 
Escova 
Corte de Cabelo 
Lavar e Secar 
Chapinha 

Escova 
Corte de Cabelo 
Lavar e Secar 
Chapinha 
Baby Liss 
Penteado 

Depilação Facial Depilação Facial 
Buço  
Têmporas 
Costeletas 
Bochechas 
Queixo 

Buço  
Têmporas 
Costeletas 
Bochechas 
Queixo 

Sobrancelha Sobrancelha 
Design 
Limpeza  
Henna 

Design 
Limpeza  
Henna 

Massagem Maquiagem 
Massagem Relaxante/cadeira Maquiagem de festa 

Maquiagem Kids Artística 
Quadro 7: Cenários 1 e 2 (Serviços) 

Fonte: Os autores (2015) 
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Figura 9: Considerações no estabelecimento do preço 
Fonte: Kotler e Armstrong (2007) 

3.3.2 Preço 
 

O preço é a única ferramenta do Mix de Marketing que produz receita, todos 

os outros itens representam apenas custos. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), o preço é a quantia em dinheiro que se 

cobra por um produto ou serviço, o preço é um dos elementos mais importantes na 

determinação da participação de mercado e lucratividade da empresa, dessa forma, 

conforme a figura 9, a Diva’s Móvel determinará seus preços de acordo com os 

custos do serviço e a percepção que o consumidor tem do valor do produto. 

 

 
 

Para determinar o preço dos serviços, foram analisados os custos de cada 

serviço e levou-se em consideração as pesquisas realizadas dos preços praticados 

pelos concorrentes, no quadro 8 está o preço de cada serviço oferecido: 

 

PREÇOS 
Serviços de Manicure e Pedicuro                                          R$ 
Manicure 
Pedicuro 
Limpeza 
Pelicula 
Francesinha                                         

R$ 17,00 
R$ 20,00 
R$ 12,00 
R$ 1,00 cada 
R$ 2,00 

Serviços de Cabeleireiro                                                        R$ 
Corte de Cabelo 
Escova 
Lavar e Secar 
Chapinha 
Baby Liss 
Penteado 

R$ 20,00 a R$ 25,00 
R$ 25,00 a R$ 30,00 
R$ 15,00 
R$ 25,00 a R$ 30,00 
R$ 30,00 a R$ 50,00 
R$ 70,00 a R$ 100,00 
 

 

Percepções de valor 
por parte do 

 

 

Custos do produto 

Outras 
considerações 

internas e externas 
• Estratégia, 

objetivos e mix de 
marketing. 

• Natureza do 
mercado e da 

demanda  
   

  
 

Limite superior do preço 
Não há demanda acima 

deste preço. 

Limite inferior de preço 
Não há lucros abaixo 

deste preço. 
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Serviços de Depilação Facial                                                R$ 
Buço 
Têmporas 
Costeletas 
Bochechas 
Queixo 

R$ 10,00 
R$ 7,00 
R$ 7,00 
R$ 7,00 
R$ 7,00 

Serviços de Sobrancelha                                                       R$ 
Design 
Limpeza 
Henna 

R$ 30,00 
R$ 20,00 
R$ 35,00 

Serviços de Massagem Relaxante                                        R$ 
Massagem Relaxante/cadeira R$ 15,00 a cada 10min 
Serviços de Maquiagem                                                        R$ 
Maquiagem 
Maquiagem Kids Artistica 

R$ 60,00 
R$ 40,00 

Quadro 8: Preços dos Serviços 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

3.3.3 Praça 
 

A Diva’s Móvel não terá um ponto fixo de atendimento, com isso, o salão de 

beleza se resume em um ônibus totalmente modificado e adaptado, para que os 

clientes sintam-se confortáveis e tenham confiança no serviço prestado 

Por se tratar de um ponto de venda móvel, a empresa terá o custo de 

deslocamento da garagem até as empresas situadas na região de Curitiba. 

 

 

3.3.4 Promoção 
 

A Diva’s Móvel irá trabalhar com várias promoções de maneira a fidelizar 

seus clientes para que assim se sintam importantes e perceba o quanto a empresa 

se preocupa com a beleza e cuidado dos clientes. Para elevar o status dos serviços 

a empresa contará com um site onde as clientes terão acesso para verificar em qual 

empresa a Diva’s Móvel estará estacionada, neste site terá a divulgação de 

promoções, promoções relâmpagos, pacotes especiais, dia da beleza, etc. 

Segundo Kotler (1998) e Parente (2000) “a propaganda é qualquer forma 

paga de apresentação impessoal, de promoção de ideais, bens ou serviços 

transmitidos por meio da mídia massificada paga por um determinado varejista. As 
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formas de mídias utilizadas são: Jornais, revistas, rádios, televisão, internet e outros 

impressos”. 

A Diva’s Móvel fará promoções com frequência para atrair e fidelizar 

clientes, algumas das promoções são: Pacote manicure e pedicuro, pacotes de 

massagens, serviços com descontos, a cada design de sobrancelha feita na data 

marcada a cliente conquista desconto, a cada dez escovas de cabelo a cliente 

ganha uma, entre outras promoções que surgiram para motivar e atrair novas 

clientes. 

 

 

3.3.5 Comunicação Integrada de Marketing 
 

O grande desafio da Diva’s Móvel será conseguir fechar parcerias com as 

empresas e ter autorização para estacionar na mesma, por isso, a comunicação de 

marketing é um item que deverá ser trabalhado com atenção para que os objetivos 

sejam atendidos. 

Para Kotler e Keller (2012), a comunicação de marketing é o meio pelo qual 

as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os 

serviços oferecidos. As propagandas representam a voz da empresa e de suas 

marcas; é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo com seus consumidores e 

constrói relacionamentos com eles. 

O primeiro passo será capacitar e enquadrar os colaboradores às normas e 

valores, além de oferecer um serviço contínuo que lhes proporcione bem estar. Com 

visão de futuro e com ajuda da propaganda e da publicidade, visa consolidar a 

empresa e ser reconhecida como a pioneira no mercado da beleza, com o Share of 

Mind cada vez mais favorável e com aumento na procura pelo serviço prestado.  

 
Ação Colaborador Fornecedor Imprensa Cliente final 

Treinamento X    
E-mail  X   
Contato Pessoal  X   
Promoção    X 
Flyer  em pontos específicos    X 
Revistas especializadas    X 
Blogs e Sites Especializados     X 

Quadro 9: Plano de Comunicação 
Fonte: Os autores (2015) 

 
 



53 
 
 
Dentro das ações apontadas no quadro 9 do plano de comunicação será 

apresentado os 5 M’s da propaganda para cada um deles no quadro 10. 

 
Ação Missão Moeda Mensagem Meio Mensuração 

 Treinamento 

Contribuir para o 
melhor 
atendimento ao 
cliente e 
formação do 
funcionário 

R$2.000,00 

Apresentar aos 
funcionários a 
empresa e 
alinhá-los aos 
objetivos e 
normas da 
empresa 

Reuniões, 
palestras, 
cursos. 

Aumento em 
10% das 
vendas e 
satisfação do 
cliente  

E-mail Contatar novos 
fornecedores Sem custo Divulgar e criar 

vínculo E-mail 

Através de 
retorno por 
parte dos 
fornecedores 

Contato 
Pessoal 

Negociar 
possível 
aquisição com 
fornecedores 

Custo fixo 
Apresentação e 
divulgação da 
empresa 

Visita ao 
fornecedo
res  

Avaliação 
conforme 
contato 
individual 

Promoção 

Estimular a 
venda casada 
criar uma 
experiência 
positiva com o 
produto; 
Aumentar o valor 
do produto ou da 
marca junto ao 
cliente 

Sem custo 

Estimular a  
compra de mais 
serviços através 
da compra 
casada 
 

Oferta 
 não-
monetária 
(pacotes 
de 
serviços) 

Aumento em 
8% no número 
de venda 
casada 

Flyer  em 
pontos 

específicos 

Divulgação e 
atração de novos 
clientes 

R$ 
1.000,00 

Informar aos 
clientes sobre 
promoções e 
produtos 
oferecidos e 
paradas 
programadas 

Flyer 
Aumento em 
7% no numero 
de clientes  

Revistas 
especializa

das 

Divulgação e 
atração de novos 
clientes 

R$ 2000,00 Divulgação e 
diferencial Revistas 

Aumento em 
5% no share 
of mind 

Presença 
em Redes 
Sociais, 

Blogs e Site 

Atrair novos 
clientes Sem custo 

Divulgação e 
promoção da 
imagem da 
empresa 

Facebook, 
instagran, 
twitter ,  
google, 
site 
próprio, 
blogs 
especializ
ados. 

Aumento em 
5%no share of 
mind 

Quadro 10: 5 M’s da Propaganda 
Fonte: Os autores (2015) 
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3.4 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING 

 

A implementação do plano de marketing é a prática de analisar e verificar se 

o que foi planejado pela empresa foi executado da forma que deveria, é o processo 

de executar as estratégias de marketing assim alcançará os objetivos estabelecidos, 

está prática também serve de ferramenta para controlar a execução do projeto. 

 

 

3.4.1 Controle do Plano de Marketing 
 

É de extrema importância que o plano de marketing seja bem definido e 

elaborado conforme a estratégia da empresa para que os objetivos propostos sejam 

alcançados. O mesmo deve obter medidas de controle antes do projeto durante e 

depois de implantado, deve-se também reter talentos e ter uma boa comunicação 

com os funcionários, fazer análises periódicas de retorno financeiro, de qualidade e 

de compliance com o intuito de prever riscos e desta forma poder prevenir possíveis 

falhas. 

Observa-se que o mercado de beleza está cada vez mais competitivo e que 

para uma organização se destacar é necessário que o seu plano estratégico seja 

bem definido e que o mesmo seja claro e objetivo. Desta forma o método que se 

encaixa melhor para que seja alcançado o objetivo proposto com clareza e com 

maior agilidade e informação detalhada é o 5W2H. 

 What - O que fazer? (Etapas) 

 Why - Por que Fazer? (Justificativa) 

 Where - Onde Fazer? (Local) 

 Who - Quem fará? (Responsável) 

 When - Quando fazer? (Tempo) 

 How - Como fazer? (Método) 

 How much - Quanto custa? (Custo) 

Visa-se implantar o plano de Marketing na empresa Diva’s Movel de maneira 

objetiva e que possa ser alcançado o melhor resultado com o menor custo possível, 

com o intuito de agregar valor à marca e fidelizar empresas. (Quadro 11) 
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Plano de Ação – Marketing 
What - O que fazer? Agregar valor à marca Fidelizar empresas 

Why - Por que Fazer? Reter clientes Atingir nosso principal nicho 
de mercado 

Where - Onde Fazer? Área de Marketing Todas as áreas da empresa 
Who - Quem fará? Diretor de Marketing Diretoras em conjunto 

When - Quando fazer? Desde a implementação do plano Antes da inauguração da 
empresa 

How - Como fazer? 

Divulgações da marca nas várias 
redes sociais, e reter talentos na 
empresa oferecendo treinamento 
para os colaboradores. 

Procurar apresentar o plano a 
grandes empresas de forma 
que as mesmas conheçam o 
projeto e se interessem. 

 
How much - Quanto 
custa? R$ 5.000,00 R$ 500,00 

Quadro 11: Plano de ação - Marketing 
Fonte: Os autores (2015) 
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4. PESQUISA 
 

 

4.1 PLANO DE PESQUISA QUALITATIVA 

 

O plano de pesquisa da Diva’s Móvel tem como objetivo identificar e analisar 

a viabilidade de um salão de beleza móvel, que disponibilizará os principais serviços 

do setor de beleza dentro de um ônibus. 

 

 

4.1.1 Definição do Problema  
 

Para um bom resultado do projeto, elaborou-se um Focus Group com a 

intenção de conhecer os hábitos e atitudes do público feminino, identificando seus 

comportamentos e interesses, verificando através do conceito se o empreendimento 

é viável ou não.  

 

 

4.1.2 Objetivos 
 

Objetivo Geral: Identificar quais são os principais hábitos, preferências e 

atitudes do público feminino á considerar que o salão de beleza móvel estará 

estacionado em frente a empresa ou em eventos específicos. 

Objetivos Específicos sobre hábitos, preferências e atitudes. 

Detectar respostas e dados dos entrevistados:  

- Opinião e interesse sobre o plano de negócios do salão de beleza móvel 

- Preferências sobre os serviços 

- Sugestões para melhoria e ajustes 
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4.1.3 Metodologia 
 

Para atingir aos objetivos foi realizada uma pesquisa qualitativa, com a 

utilização da técnica do Focus Group, que é uma entrevista mais aprofundada para 

entender melhor o público, o moderador utiliza de técnicas projetivas para 

aprofundar ainda mais as respostas dos entrevistados, e obter maiores informações 

relacionadas ao projeto e com isso enriquecer a pesquisa. 

  

 

4.1.4 Público da Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada com 7 (sete) pessoas através da pesquisa 

qualitativa Focus Group, as entrevistadas são mulheres no qual algumas trabalham 

em empresas de grande porte da região de Curitiba, com idade entre 20 (vinte) a 40 

(quarenta) anos, com renda própria de 1.000 (um mil) a 3.000 (três mil) reais.    

 

 

4.1.5 Roteiro da Pesquisa 
 

O roteiro de pesquisa utilizado no Focus Group se encontra no apêndice A. 

 
 

4.1.6 Relatório da Pesquisa 
 

De acordo com a pesquisa realizada e com outras pesquisas disponíveis é 

possível comprovar que a cada dia que passa as mulheres brasileiras, dedicam o 

tempo para cuidar da beleza, elas buscam ir até salões de beleza com frequência 

elevada, em média duas vezes ao mês dias ou todo final de semana. 

As mulheres entrevistadas afirmam que a ideia de um salão de beleza 

móvel, estacionamento em frente de grandes empresas é uma ideia inovadora e 

interessante, acreditam que o empreendimento terá viabilidade total, as 

entrevistadas afirmam que buscam estar sempre com uma boa aparência no 

ambiente de trabalho, não que seja algo obrigatório, mas o local de trabalho acaba 
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impondo e ressaltam que isso aumenta a autoestima de qualquer mulher, então 

através da Diva’s Móvel, será possível manter uma boa aparência.  

É possível observar que elas ficam um pouco com medo de como funcionará 

o salão móvel, elas questionam quanto à higienização, limpeza, atendimento, 

profissionalismo, disponibilidade, qualidade, preço, etc. Todas as dúvidas foram 

sanadas e explicadas, e logo após isso, aceitaram e se propuseram a experimentar 

os serviços oferecidos, desde que possua total higiene, que é o item de maior 

importância citado por elas.   

Outro fator muito importante é quanto ao horário de atendimento nas 

empresas, a grande maioria das entrevistadas, tem em média, entre uma hora e 

uma hora e meia de horário de almoço, a dúvida maior é se a Diva’s Móvel 

conseguirá atender com qualidade mesmo em um curto prazo de tempo e se 

funcionará com hora marcada, a resposta é que todos os serviços serão com 

qualidade, afinal é o item primordial e será fechado um pacote de quantidade de 

atendimentos para cada dia, para poder atender com conforto a todas.  

As entrevistadas citam algumas sugestões para a Diva’s Móvel, como: fazer 

parcerias com empresas, assim conciliariam o horário de trabalho para ir até a Diva’s 

Móvel se produzir, afinal muitas empresas tem um horário flexível, disseram também 

que a empresa poderá organizar a agenda para durante semana atender em 

empresas e no final de semana participar de eventos como workshop, casamentos 

entre outros.  

Acham interessante cancelar o corte de cabelo em função da higienização 

do ambiente, e a limpeza de pele por ser um procedimento muito delicado, 

consideram importantíssimo incluir a massagem porque muitas vezes estão 

estressadas por causa do trabalho e uma massagem resolve todo esse problema, e 

ameniza dores e stress, outro procedimento que acreditam que a empresa deve 

fornecer apenas depilação facial e axilas. 

Salientam que se a empresa for oferecer algum tipo de comida deve ser no 

exterior do estabelecimento, de preferência algo rápido e pronto, já embalado, assim 

facilita a entrega do alimento, até porque o foco são os serviços da Diva’s Móvel não 

o alimento. 
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4.2 PLANO DE PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 

4.2.1 Definição do Problema 
 

A pesquisa quantitativa da Diva’s Móvel tem o propósito de buscar e analisar 

dados e informações sobre a viabilidade de um salão de beleza móvel, com serviços 

de cabeleireiro, manicure, pedicuro, massagem, maquiagem e depilações básicas. 

 

 

4.2.2 Objetivos 
 

Objetivo Geral: O objetivo geral da pesquisa visa analisar informações sobre 

a aceitação de um salão de beleza móvel. 

Objetivos Específicos: Detectar respostas e dados dos entrevistados: 

Perfil Demográfico: Idade, empresa que trabalha, localização da empresa, 

onde reside, renda Mensal, Comportamento e preferências, costumes, hábitos e a 

frequência com que costumam frequentar salões de beleza com o objetivo de cuidar 

da sua beleza, analisar e averiguar o quanto os interessados estão dispostos a 

pagar pelos serviços prestados e confirmar a aceitação do público em relação aos 

serviços prestados. 

 

 

4.2.3 Público da Pesquisa 
 

O público alvo da pesquisa quantitativa são mulheres presentes no mercado 

de trabalho e que frequentam eventos, na região de Curitiba, pertencentes à classe 

C, D e E. Segundo a agência de Curitiba o total de mulheres com emprego formal 

em Curitiba é 403514. Como mostra a figura 10 a população pode ser representada 

por uma amostra de 196 mulheres. 
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Figura 10: Calculo amostral 

Fonte: NETQUEST. Endereço eletrônico < www.netquest.com/br/painel/calculadora-amostras.html> 
 

 

4.2.4 Metodologia 
 

Para realização da pesquisa quantitativa, as entrevistadas foram 

selecionadas por se enquadrarem nos quesitos do público alvo, no qual são 

mulheres do mercado de trabalho e que buscam modernizar e valorizar o evento 

com os serviços prestados pela Diva’s Móvel. As informações colhidas através de 

questionários elaborados antecipadamente, através do programa Google Drive, as 

informações foram tabuladas neste mesmo programa e interpretadas através das 

porcentagens sem alterar opiniões próprias do pesquisador. 

 

 

4.2.5 Local de realização de pesquisa 
 

Os questionários foram distribuídos virtualmente através do Google Drive 

para mulheres da região de Curitiba, trabalhadoras e frequentadoras de eventos que 

costumam ir a salões de beleza com uma frequência maior, após responder os 

questionários, o pesquisador recebe resultados da pesquisa confidencialmente. 

 

 

4.2.6 Roteiro da Pesquisa 
 

O roteiro de pesquisa quantitativa se encontra no apêndice B. 
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4.2.7 Resultados 
 

 Segundo pesquisa realizada o salão de beleza Diva’s Móvel atenderá 

mulheres entre 15 a 58 anos, o total de questionários realizados foram 330, mas 

apenas 226 entrevistas são válidas, buscando 100% do público alvo, mulheres que 

residem em Curitiba e que são trabalhadoras. 

 

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS 

  
Gráfico 7: Número de Funcionários 

Fonte: Os autores (2014) 

 

Conforme gráfico 7, é possível observar que a 29% das mulheres trabalham 

em empresas com mais de 250 funcionários, e 26% trabalham em empresas que 

possuem até 9 funcionários,  esse dado é importante pois a empresa conseguirá 

atender desde grandes empresas ate pequenas empresas. 

SEXO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA: 67% das entrevistadas 

trabalham em empresas que possuem mais mulheres do que homens, 30% 

trabalham em empresas com maior número de homens trabalhadores e 3% 

responderam não saber. Ter um número alto de mulheres trabalhadoras facilita o 

serviço da Diva’s Móvel, que terá o público alvo alto dentro de uma mesma 

organização. 

BAIRRO DA EMPRESA DAS ENTREVISTADAS: Identificar qual o bairro das 

empresas das mulheres entrevistadas é importante, para analisar as grandes 

empresas de cada bairro e qual bairro poderá ter um foco maior para atendimento, 

segundo pesquisas os bairros com maior índice de trabalhadoras entrevistadas são 

Centro, Xaxim, Boqueirão e Sitio Cercado. 

RENDA MENSAL: A renda mensal familiar é um fator relevante para avaliar 

e conhecer a disponibilidade de quanto à cliente está disposta a pagar pelos 
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serviços prestados pela empresa Divas Móvel. Observa-se através da pesquisa, 

13% das mulheres têm renda de até 2 salários mínimos, 31% têm renda de 2 a 4 

salários mínimos e 46% de 4 a 10 salários mínimos, a grande maioria das 

entrevistas ganham de 4 a 10 salários mínimos.   

QUANTIDADE DE PESSOAS POR RENDA MENSAL FAMILIAR: É 

extremamente variável o número de pessoas que compõem e vivem da renda 

familiar, 34,1% mulheres responderam que três pessoas vivem da renda familiar, 

26,5% que quatro compõem a renda familiar e 9,3% que vivem da própria renda. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS ENTREVISTADAS 

 
Gráfico 8: Características das Entrevistadas 

Fonte: Os autores (2014) 

 

Na entrevista realizada, mais da metade das mulheres com 51% se 

consideram vaidosas, é uma média boa para a empresa Diva’s Móvel, pelo fato de 

que muitas não se consideram extremamente vaidosas pela falta de tempo para se 

cuidar, 37% se consideram pouca vaidosa e com 6% há um empate das mulheres  

extremamente vaidosas com as mulheres nada vaidosas. (gráfico 8) 

FREQUÊNCIA EM SALÃO DE BELEZA: A pesquisa revelou que a 

frequência que as entrevistadas vão até o salão de beleza é extremamente variável, 

43% com a resposta de que frequentam raramente, 29% a cada 15 dias, 21% toda 

semana, fica empatado com 3% 1 vez por mês e a cada 2 meses, 1% a cada 3 

meses, e com 0% nunca frequentaram este tipo de estabelecimento. 

HORÁRIO FREQUENTADO DO SALÃO DE BELEZA:O horário mais 

procurado das entrevistadas para ir ate o salão de beleza é nos finais de semana 

com 46,9% respostas, é um número alto já que muitas mulheres durante semana 

não tem tempo para frequentar um salão de beleza, esse fator é importante para a 
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empresa que irá facilitar as trabalhadoras ao atendê-las durante a semana em suas 

empresas, 31% mulheres responderam que frequentam o salão após o horário de 

trabalho e 10,6% durante o horário de almoço. 

 

GASTO MENSAL EM SALÃO DE BELEZA 

 

 
Gráfico 9: Gasto Mensal em Salão de Beleza 

Fonte: Os autores (2014) 
 

Identificar qual é o gasto mensal que as entrevistadas gastam em salão de 

beleza é fundamental e importante para definir os preços dos serviços oferecidos ou 

uma média de quanto à empresa irá faturar por mês, 34% das mulheres gastam em 

média R$ 51,00 a R$ 100,00 por mês, 25% gastam de R$ 26,00 a R$ 50,00 e 

apenas 20% gastam de R$ 10,00 a R$ 25,00 conforme gráfico 9. 

 

INTERESSE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 
Gráfico 10: Interesse pelos Serviços Prestados 

Fonte: Os autores (2014) 
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De acordo com o gráfico 10 as entrevistadas consideram prático e 

satisfatório receber os serviços prestados pela Diva’s Móvel em frente a sua 

empresa ou em eventos que costumam frequentar, 80% das mulheres responderam 

que sim e apenas 20% das mulheres disseram não ter interesse nenhum pelos 

serviços. 

INTERESSE PELA PRATICIDADE: A grande maioria das mulheres 

entrevistadas respondeu que frequentariam um salão de beleza móvel pela 

praticidade, mesmo que este não proporcione todo o conforto de um salão fixo, 85% 

das mulheres respondem que sim, e somente 15% respondem que não se 

interessam. De acordo com a porcentagem das entrevistadas os números 

demonstram aceitação pela ideia de um salão de beleza móvel. 

 

SERVIÇOS MAIS PROCURADOS 

 

 
Gráfico 11: Serviços mais Procurados 

Fonte: Os autores (2014) 
 

Ao analisar o gráfico 11 os serviços mais procurados pelas entrevistadas é o 

de cabeleireiro com 33,4%, acredita-se que as mulheres procuram esse serviço 

porque gostam de estar sempre com seus cabelos lavados e escovados, em 

seguida com 28,8% a procura é pela manicure e pedicuro e o serviço menos 

procurado é o de estética facial com 2,4% respostas.  

ESCOLHA DO NOME: De acordo com a pesquisa, 61% mulheres optaram 

pelo nome Diva’s Móvel, acham este o nome mais chamativo e atraente para a 

empresa, 34,1% mulheres escolhem Beauty Bus, e apenas 2,7% optam por Perua 

Bus, com unanimidade e escolha das entrevistadas é feita a opção do nome Diva’s 

Móvel. 
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CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE UM SALÃO DE BELEZA: Observa-se 

através da pesquisa quantitativa, que os critérios que as entrevistadas consideram 

de maior importância são: higiene, atendimento e produtos utilizados, acredita-se 

nesta escolha porque a higienização e produtos de qualidade utilizados em um salão 

de beleza são fundamentais, o atendimento interfere muito na confiança e bom 

convívio das clientes. Os critérios que as entrevistadas não deram maior importância 

são o ambiente, preço e localização, essas afirmações só comprovam que 

independente de como é o ambiente, o preço e a distância onde o salão se 

encontra, se o atendimento for bom e houver higiene o público alvo frequentará o 

salão móvel pela sua praticidade. 
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5.  PLANO ADMINISTRATIVO 
 

 

5.1 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 A Diva’s Móvel irá desenvolver uma política de gestão por competências, 

terá reuniões mensais com o objetivo de passar feedbacks aos funcionários, onde 

todos poderão contribuir para a melhoria da empresa. É de grande importância que 

toda a equipe seja qualificada, com isso, a empresa incentivará os funcionários a 

fazer treinamentos e cursos de forma que amplie o conhecimento para que possam 

oferecer um serviço cada vez melhor aos clientes. Será compromisso dos gestores 

apresentar a missão, visão e valores da empresa para que toda a equipe esteja 

alinhada. 

 

 

5.2 QUADRO FUNCIONAL 

 

O quadro 12 descreve a quantidade de funcionários e o cargo que cada um 

ocupará de acordo com as necessidades dentro da organização Diva’s Móvel. 

 

Cargo Quantidade 
Gerentes/Sócias 4 
Manicure/Pedicuro 4 
Cabeleireiro 1 
Auxiliar de salão 1 

Quadro 12: Quadro funcional 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

5.3 DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 

A descrição do cargo é essencial para o bom funcionamento da empresa, é 

preciso que cada funcionário saiba exatamente quais são suas responsabilidades. O 

quadro 13 especificará os cargos e suas respectivas funções. 
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Cargo e Função Salário 
Gerente Recursos Humanos: R$ 2.000,00 
• Responsável pela organização de reuniões mensais junto aos 
demais sócios e analises de desempenho. 
• Contratação e treinamentos. 
• Responsável pelo tratamento de massagem relaxante e pela 
limpeza de sobrancelha. 

+Dividendos 

Gerente de Operações R$ 2.000,00 
• Responsável pelo controle de estoques. Auxiliar na esterilização 
dos equipamentos.  
• Organização das agendas de eventos e atendimentos da semana. 
• Recepcionista e agendamento de horários para cada cliente e 
encaminhar para o profissional responsável. 

+Dividendos 

Gerente Financeiro R$ 2.000,00 
• Responsável por todas as atividade relacionadas as contas da 
empresa.    
• Responsável pelo atendimento remoto, e pelos atendimentos 
externos junto a novas empresas. 
• Esterilização dos equipamentos. 

+Dividendos 

Gerente de Marketing R$ 2.000,00 
• Responsável por identificar e buscar empresas novas. 
• Responsável pelo site e pela estratégia de marketing. 
• Dirigir o ônibus.  
• Auxiliar o responsável pelo serviço remoto e auxiliar nas 
atividades administrativas. 

+Dividendos 

Manicure/Pedicuro R$ 1.050,00 
• Responsável pelo tratamento, cuidado e pintura das unhas das 
mãos e pés dos clientes.  
• Responsável pelo tratamento de calos e unhas encravadas. 

+ 1% por 
cada 

tratamento 
Cabeleireiro R$ 1.716,00 
• Responsável por todos os tipos de tratamentos nos cabelos, 
cortes, escovas e penteados. 
• Limpeza e designer de sobrancelha. 
• Responsável pela maquiagem nos dias de semana e eventos 
externos 

+ 1% por 
cada 

tratamento 

Auxiliar de salão R$ 1.010,00 
• Preparação dos clientes para cada tratamento. 
• Lavagem dos cabelos para o corte.  
• Auxiliar os profissionais de manicure e pedicuro e demais 
atividades necessárias. 

 

Quadro 13: Descrição de cargos 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

5.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

No recrutamento e seleção a Diva’s Móvel irá buscar profissionais 

qualificados e com experiência no ramo de salão de beleza, que possuam 
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capacitação para exercer as funções que os determinados cargos exigem. Serão 

utilizados sites de recrutamento para a divulgação das vagas, assim como indicação 

de funcionários e procura na base de dados de candidatos que já passaram pelo 

processo seletivo.  

O processo seletivo passará pelas seguintes fases: Analise do currículo, 

busca por referências profissionais, entrevista com o gestor, e após serem 

selecionados os candidatos deverão passar por quinze dias de experiência para 

saber se o mesmo possui realmente qualificação para o cargo. 

 

 

5.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

O treinamento e o desenvolvimento de pessoas é tão importante para a 

organização quanto para o indivíduo, pois desta forma e empresa investe no 

colaborador e contribui para a o crescimento e desenvolvimento da empresa como 

um todo. 

Para a empresa Diva’s Móvel é de extrema importância que seus 

colaboradores sejam treinados e capacitados. Desta forma o plano de treinamento 

será bem especifico e contará com todos os colaboradores e sócios, com o intuito de 

trabalhar com qualidade nos serviços prestados, o qual valor a marca e aumenta a 

produtividade do negócio. 

Por fim para que o plano seja eficaz e traga retorno tanto profissional quanto 

empresarial, será avaliado trimestralmente o desempenho de cada colaborador de 

forma que se possa medir a necessidade de treinamentos e cursos específicos de 

acordo com as mudanças e necessidades do mercado. 

 

 

5.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A avaliação de desempenho será feita através do sistema de compliance, 

onde os clientes poderão fazer reclamações e dar sugestões sobre a empresa e os 

funcionários, assim nas reuniões mensais será passado um feedback aos 

funcionários, que evidenciará os pontos a serem melhorados. 
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5.7 PRÁTICAS MOTIVACIONAIS 

 

 As necessidades que motivam os funcionários estão ligados aos aspectos 

psicológicos e de autoestima, com isso a empresa Diva’s Móvel irá realizar 

programas de funcionário do mês para aqueles que tiverem melhor qualificação por 

parte dos clientes, e premiará os mesmos com kits de cuidado com a beleza e 

saudade. Os aniversariantes do mês ganharam o direito de um dia de folga no dia 

respectivo ao aniversário para que o mesmo possa desfrutar da maneira que 

desejar, pois acredita-se que só um funcionário motivado que se sinta reconhecido e 

parte do que faz, realiza seu trabalho da melhor forma todos os dias.  

 

 

5.8 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

Para a organização Diva’s Móvel será essencial que tenham alguns serviços 

terceirizados e extras, de forma que os demais profissionais poderão trabalhar com 

êxito e da melhor forma em suas atividades propostas. O quadro 14 representará os 

serviços terceirizados e extras que a Diva’s Móvel irá contratar: 

 

Serviços Terceirizados 
Serviço Atividade Custo 

Contábil  Responsável pelas atividades de contabilidade da 
empresa. 

R$ 3.500,00 

Combustível Fornecimento de combustível R$ 3.000,00 
Manutenção Responsável pelas manutenções preventivas e 

necessárias no automóvel e equipamentos. 
R$ 4.000,00 

Seguradora Seguro do automóvel. R$ 4.000,00 
Limpeza Responsável pela limpeza e higienização do 

ônibus 
R$ 600,00 

Serviços Extras 
Manicure/ 
Pedicuro 

Responsável pelo tratamento, cuidado e pintura 
das unhas das mãos e pés dos clientes e pelo 
tratamento de calos e unhas encravadas. 

 
35% por cada 

tratamento 
Cabeleireiro Responsável por tratamentos nos cabelos, cortes, 

escovas e penteados. 
35% por cada 

tratamento 
Outros Outras atividades que possam ser demandas 

conforme o evento previsto 
35% por cada 

tratamento 
Quadro 14: Serviços Terceirizados e Extras  

Fonte: Os autores (2015)  
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6. PLANO OPERACIONAL 
 

 

6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional é definida como a maneira que a empresa está 

estruturada e organizada para o desenvolvimento de todas as suas atividades. 

 

 

6.1.1 Infraestrutura 
 

A infraestrutura da Diva’s Móvel será composta principalmente pelo ônibus, 

esse será seu maior bem de investimento porque é nele que a empresa irá prestar 

todos os seus serviços. Em função de a empresa precisar de uma determinada 

quantia de estoque, existirá um escritório na casa de uma das sócias para 

armazenar itens de estoque, recebimento de correspondências, agendamento de 

reuniões com funcionários, gerentes e garagem do ônibus.    

 

 

6.1.2 Organograma 
 

Na figura 11 está o organograma que representa as relações hierárquicas 

dentro da empresa, é a classificação de setores, funções e cargos relacionados 

entre si.  

 
Figura 11: Organograma  
Fonte: Os autores (2015) 
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6.1.3 Localização 
 

A localização é um fator importante para a implementação de uma nova 

empresa, porém, por se tratar de um salão de beleza móvel, a empresa não terá um 

ponto comercial fixo para atendimento, através de pesquisas serão definidos alguns 

locais onde a empresa possivelmente poderá atuar e posteriormente a demanda 

será o fator essencial na escolha das localidades a serem atendidas.  

Para maior segurança, armazenamento dos produtos e recebimento de 

correspondências, terá um local para a estocagem de produtos e garagem do 

ônibus, este local será a casa de uma das sócias assim terá garantia de estacionar o 

ônibus com segurança durante a noite e com baixo custo neste investimento. 

 

 

6.1.4 Instalações 
 

As instalações da empresa Diva’s Móvel se resumem em um ônibus 

totalmente modificado e adaptado, para que os clientes sintam-se confortáveis e 

tenham confiança no serviço prestado. 

Na figura 12 será apresentado o layout da empresa, a Diva’s Móvel tem a 

capacidade de operar perfeitamente com seus espaços bem elaborados para cada 

atendimento e serviço, oferecerá facilidade diferenciada e atendimento 

personalizado para seus clientes. 

 

 
Figura 12: Layout da Empresa 

Fonte: Os autores (2015) 
 

À frente do ônibus está o espaço do motorista e a recepção, em seguida há o 

espaço dos cabeleireiros, em frente o local de espera, assim como o de manicure e 

 
 



72 
 

pedicuro, ao fundo do ônibus encontra-se a área de depilação, massagem, 

esterilização e o banheiro. 

 

 

6.1.5 Logística 
 

Para que a Diva’s Móvel possa atender a todas as empresas com o objetivo 

proposto, da melhor forma e com a maior qualidade, será feito um planejamento de 

atendimento conforme o exemplo do quadro 15: 

 

Empresa Dia da semana Horário 
XXXXX Segunda-feira 12:00hs até 14:00hs 

Quadro 15: Planejamento de Atendimento 
Fonte: Os autores (2015) 

 

O mesmo será controlado em um sistema que terá os dados das empresas 

juntamente com os horários que as mesmas poderão disponibilizar para os 

atendimentos da Diva’s Móvel. Para a organização é de extrema importância que o 

plano seja bem estruturado e que o sistema seja alimentado corretamente. Para os 

fins de semana e eventos propostos o plano funcionará da mesma forma. 

 

 

6.1.6 Política de Compras 
 

Foram selecionados os fornecedores que possuem alguns itens 

fundamentais, nisto se enquadram os que oferecem a melhor relação de custo/ 

benefício, produtos de alta qualidade com garantia dos mesmos. Como a empresa 

tem uma grande quantidade de fornecedores, será analisado futuramente outras 

propostas que ofereçam melhores formas de pagamento, assim o gerente 

responsável poderá mudar de fornecedor quando achar necessário. 

O gerente responsável pela compra é o de operações ele decide o melhor 

fornecedor, faz cotações e analisa os preços, em seguida transfere os valores para o 

gerente financeiro fazer a aprovação da compra. 
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6.1.7 Armazenamento e Distribuição 
 

A armazenagem dos produtos ficará localizada em um quarto disponibilizado 

por uma das sócias, e é o mesmo lugar onde ficará o escritório que será gerenciado 

os processos. Os produtos serão comprados conforme as necessidades 

demandadas e será armazenado no escritório em temperatura ambiente e em 

prateleiras a 25 cm do chão tendo em vista que os produtos não tenham muitos 

cuidados específicos e os mesmos serão organizados por vencimentos e por ordem 

de demanda, uma pequena parte dos produtos ficará disponível no ônibus em um 

armário para possíveis imprevistos. 

Para os produtos que são necessários a esterilização, terá uma autoclave 

disponível no salão móvel junto com um pequeno galão de água destilada para o 

equipamento e um no estoque de produtos para a manutenção dos equipamentos. 

 
 

6.1.8 Produção 
 

Produção é um conjunto de atividades que permitem a conversão de um 

bem para outro. O processo de produção da Diva’s Móvel se trata de um serviço que 

procurará atender os clientes finais da melhor forma e com a melhor qualidade e 

será bem específico conforme descrito nos próximos tópicos. 

 

 

6.1.9 Tecnologia Utilizada 
 

A empresa contará com um site onde serão disponibilizados todos os 

serviços prestados, as novidades propostas pela empresa e as agendas de 

atendimentos da semana, juntamente com os eventos e feiras onde estará 

disponível para o atendimento ao público. O site contará com uma página de 

fidelidade, onde o cliente fará seu cadastro e o programa será alimentado toda vez 

que o cliente fizer algum tipo de tratamento na empresa Diva’s Móvel. 
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Para que os tratamentos sejam realizados de forma eficaz e com qualidade, 

serão utilizados equipamentos de última geração e da melhor qualidade, em relação 

aos serviços prestados serão realizados os treinamentos propostos para que todos 

os profissionais estejam antenados e habituados com novas tendências de mercado 

visto que todos os clientes se preocupam com a tecnologia usada e a qualidade 

dentro dos salões de beleza. 

 

 

6.1.10 Capacidade de Produção 
 

A capacidade de produção de uma organização é o máximo de produtos 

acabados que ela consegue produzir num determinado período de tempo. Segundo 

Corrêa (2005), A capacidade de produção da empresa Diva’s Móvel poderá ser 

medida através do tempo de atendimento em cada serviço prestado por cada 

funcionário, a empresa contará com um processo padronizado de produção que 

atenderá a maior quantidade de clientes dentro do tempo proposto. 

 

 

6.1.11 Processo de Serviço 
 

O processo de serviço é um trabalho extremamente profissional porque não 

existe contato direito entre cliente e funcionário da empresa na realização, o serviço 

é executado apenas pelas gerentes/sócias, assim atenderá a visão da empresa que 

é ser reconhecida como a melhor no ramo de salão de beleza móvel da região de 

Curitiba, oferecerá serviços com qualidade e com profissionais qualificados.  

Os processos do serviço são etapas necessárias para a execução do 

serviço, porém não se enquadram no ciclo do serviço. Segue exemplos: Contabilizar 

os materiais que sobraram, listar pedidos de novos materiais, confirmar os 

agendamentos do dia seguinte, entre outras funções.  

Na figura 13 apresentamos o processo de serviço da Diva’s Móvel.   
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Figura 13: Processo de Serviço 

Fonte: Os autores (2015 
 

 

6.1.12 Ciclo do Serviço 
 

O Ciclo do Serviço contempla todas as etapas de venda dos produtos, desde 

a entrada do cliente na empresa, até a execução do serviço e pagamentos. Ao 

chegar à Diva’s Móvel todas deverão passar pela recepção para fazer um cadastro, 

em seguida são encaminhadas para os serviços que desejam usufruir, ao finalizar o 

serviço dirigem se ao caixa para fazer o pagamento e retirar o comprovante, assim 

finaliza-se o ciclo de atendimento.   

O ciclo do serviço poderá ser visualizado graficamente no fluxograma vertical 

na figura 14: 
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FLUXOGRAMA VERTICAL DO CICLO DO SERVIÇO 
COMERCIAL CLIENTE RECEPÇÃO ATENDIMENTO CAIXA 
Inicio     
     

Divulgação     
     

 Busca informações, 
consulta site. 

   

     
     
  Recepciona 

os clientes 
  

     

  Cadastra os 
clientes 

  

     

  Agenda e 
marca 
horários 

  

     

  Encaminha 
os clientes 
para a 
execução 
dos serviços 

  

     

   Manicure/Pedicuro  
     

   Cabeleireiro  
     

   Sobrancelha  
     

   Massagem 
Relaxante 

 

     

    Cobrança do 
serviço 

Figura 14: Fluxograma do Ciclo do Serviço 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

6.1.13 Indicadores de Desempenho dos Processos 
 

O desempenho dos processos representa o nível de satisfação dos clientes 

em relação ao serviço e atendimento prestado, desde o primeiro contato da cliente 

até o momento em que a funcionária termina seu serviço e a cliente vai embora. É 

uma maneira de medir e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e estabelecer 

metas para alcançar e aumentar o nível de satisfação das clientes. 

Os serviços oferecidos pelas Diva’s Móvel serão avaliados através do 

sistema de compliance da empresa, assim visará melhorar o atendimento dos 

serviços oferecidos. 

 
 



77 
 
Os itens avaliados serão: Tempo de atendimento, higienização dos 

materiais, competência dos profissionais, produtos utilizados, preço. 

 

 

6.2 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

É um plano estratégico que define quais as ações serão tomadas pela 

empresa em situações de risco, e também o plano de treinamento desenvolvido pela 

empresa. 

 

 

6.2.1 Etapas de Implementação e Treinamento 
 

Todos os funcionários da Diva’s Móvel passarão por treinamentos ao 

ingressarem na empresa, estes treinamentos referem-se a aquisição de habilidades 

e competências para que os serviços sejam prestados com mais eficiência. Todos os 

treinamentos serão agendados nos horários em que a empresa não estiver em 

funcionamento. 

O mercado da beleza está em constante expansão, dessa forma, aumenta a 

concorrência, com isso, os treinamentos farão com que os profissionais mantenham-

se sempre atualizados. A Diva’s Móvel também investirá em palestras motivacionais, 

pois acredita que a satisfação da equipe é um fator essencial na produtividade. Após 

os treinamentos e palestras sempre será feito uma reunião para que os funcionários 

tenham a oportunidade de passar um feedback a empresa sobre o que foi 

aprendido. 

 

 

6.2.2 Análise de Riscos e Plano de Contingência 
 

Os riscos são condições incertas, que podem causar danos significativos à 

empresa. Com isso, será necessário planejar, organizar e controlar os possíveis 

riscos para se caso ocorra algum destes problemas, a equipe saiba como agir. O 

plano de contingência no quadro 16 apresenta algumas situações de risco, assim 
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como as providências a serem tomadas, para que possa minimizar possíveis 

impactos que interfiram diretamente na execução dos serviços. 

 
 

RISCO 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
TEMPO DE 
SUPORTE 

Risco de energia Além de placas solares o ônibus terá disponível 
um gerador para eventuais necessidades. 6hrs 

Falta de cliente Investimento em publicidade e programa de 
fidelização com os clientes. Mensal 

Falta de água A empresa terá um reservatório de água. 250L 
Novos concorrentes Fidelização com clientes já existentes. Mensal 

Quadro 16: Plano de contingência 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

6.3 PLANO DE INFORMÁTICA 

 

Para melhor controle das informações internas a empresa Diva’s Móvel 

contará com o software Beleza Soft, e com a empresa AZempresas para a criação 

do web site. 

O web site proporcionará um melhor entendimento, por parte das empresas 

interessadas em contratar o serviço quanto dos clientes finais. Nele será descrito 

como funciona a organização Diva’s Movel e qual o objetivo proposto pela mesma, 

contará com todos os serviços que serão prestados e os preços, juntamente com 

suas informações básicas, missão, visão, e valores. O mesmo contará com uma 

página de cronograma de atendimento semanal de forma que facilite a localização 

da empresa, e com um portal intranet para clientes deixarem seu feedback e 

poderem controlar seu plano de fidelidade. 

A Divas Móvel optou pelo software da empresa Beleza Soft, trata-se de um 

programa gratuito que permite o cadastramento de clientes, profissionais e serviços, 

assim como a movimentação do caixa, contas a pagar e a receber, controle de 

estoque, e lançamento de pagamento dos funcionários. Todas estas informações 

ficam armazenadas no sistema, e emite relatórios para controle da empresa. 

A figura 15 mostra como será o sistema de agendamento. 
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Figura 15: Software de gestão 

Fonte: Beleza Soft 

 

Para o desenvolvimento das atividades internas será usado dois 

computadores, onde um será utilizado dentro do salão para alimentar os 

agendamentos e as informações necessárias dos clientes, e o outro estará 

localizado no escritório para controle e manutenção de todas as atividades da 

empresa, também terá duas impressoras. 

 Para a rede será contratado um pacote de internet de 15 megas da GVT com 

um ponto fixo no escritório e wi-fi que será disponibilizado dentro do salão para que 

os clientes sintam-se a vontade para usar. 

E por fim para a divulgação nas redes sociais será contratado o plano mensal 

home da empresa Azempresas que fará quatro publicações mensais no facebook 

uma campanha de e-mail marketing e uma atualização do site ou loja virtual. 
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7. PLANO FINANCEIRO 
 

 

Com um investimento inicial de R$200.000,00 em forma de patrimônio 

próprio dividido em quatro partes iguais entre as sócias (R$ 50.000,00 de cada), 

mais R$250.000,00 em forma de financiamento a Diva’s Móvel fecha seu total de 

capital para investimentos inicias um montante de R$ 450.000,00.  O total gasto com 

investido inicial corresponde a R$ 340.998,90, ficando com um patrimônio liquido de 

R$ 49.738,95 para investimentos futuros por hora não estabelecidos. 

A seguir no quadro 17 está as projeções de fontes e usos de investimentos. 

 

FONTES E USOS (INVESTIMENTO) 
FONTES Realizado A Realizar Total 

A.1 Recursos Próprios 134.129,97 115.608,98 249.738,95 
A.1.1 Investido pelos Sócios  109.260,50 90.739,50 200.000,00 
A.1.2 Patrimônio Líquido  24.869,47 24.869,48 49.738,95 

A.2 Empréstimos - 250.000,00 250.000,00 
A.2.1 Financiamento Ônibus  - 250.000,00 250.000,00 

A.3 Outros - - - 
TOTAL FONTES 134.129,97 365.608,98 499.738,95 

     FONTES E USOS (INVESTIMENTO) 
USOS Realizado A Realizar Total 

B.1 Investimento Fixo 117.998,90 250.000,00 367.998,90 
B.1.1 Obras Civis  - - - 
B.1.2 Instalações  - - - 
B.1.3 Software  1.300,00 - 1.300,00 
B.1.4 Equipamentos  9.124,44 - 9.124,44 
B.1.5 Máquinas  7.421,46 - 7.421,46 
B.1.6 Móveis e Utensílios  30.000,00 - 30.000,00 
B.1.7 Veículos  - 250.000,00 250.000,00 
B.1.8 Compras (estoque inicial)  15.153,00 - 15.153,00 
B.1.9 Outros   5.000,00 - 5.000,00 

B.1.10 Despesas Pré Operacionais  50.000,00 - 50.000,00 
B.2 Taxa de Aval  - - - 
B.3 Capital de Giro  16.131,07 16.131,08 32.262,15 

TOTAL USOS 134.129,97 266.131,08 400.261,05 
Quadro 17: Projeções de fontes e usos de Investimentos. 

Fonte: Os autores (2015) 
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6.4 RECEITAS 

 

Nos quadros 18, 19, 20, 21 e 22 a seguir, poderá ver as projeções para 

cinco anos das receitas obtidas pela Diva’s Móvel o que são atraentes. A empresa 

disponibilizará a opção do uso de cartão de crédito para pagamento, em até duas 

vezes. Neste caso considera os recebimentos como 100% á vista pelo fato de não 

ser a financiadora da divida e receber o pagamento a vista das operadoras de 

créditos.  

 

  Descrição jun-2015 jul-2015 ago-2015 set-2015 
A VENDAS (faturamento)  $     79.324,00   $     80.910,48   $     82.528,69   $     84.179,26  

  
  

 
  

 A1 Produtos e Serviços   
 

  
 A1,1 Maquiagem  $       4.340,00   $       4.426,80   $       4.515,34   $       4.605,64  

A1,2 Manicure/Pedicuro  $     28.704,00   $     29.278,08   $     29.863,64   $     30.460,91  
A1,3 Sobrancelha  $     10.920,00   $     11.138,40   $     11.361,17   $     11.588,39  
A1,4 Cabelo  $     24.960,00   $     25.459,20   $     25.968,38   $     26.487,75  
A1,5 Depilação  $       6.240,00   $       6.364,80   $       6.492,10   $       6.621,94  
A1,6 Massagens  $       4.160,00   $       4.243,20   $       4.328,06   $       4.414,63  

  
  

 
  

 B RECEBIMENTOS  $     79.324,00   $     80.910,48   $     82.528,69   $     84.179,26  

  
  

 
  

 B1 Produtos e Serviços   
 

  
 B1,1 Maquiagem  $       4.340,00   $       4.426,80   $       4.515,34   $       4.605,64  

B1,2 Manicure/Pedicuro  $     28.704,00   $     29.278,08   $     29.863,64   $     30.460,91  
B1,3 Sobrancelha  $     10.920,00   $     11.138,40   $     11.361,17   $     11.588,39  
B1,4 Cabelo  $     24.960,00   $     25.459,20   $     25.968,38   $     26.487,75  
B1,5 Depilação  $       6.240,00   $       6.364,80   $       6.492,10   $       6.621,94  
B1,6 Massagens  $       4.160,00   $       4.243,20   $       4.328,06   $       4.414,63  

  
  

 
  

 3 Receitas Financeiras  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    
4 Outras Receitas  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    
5 Comissão sobre Vendas  $       1.519,00   $       1.549,38   $       1.580,37   $       1.611,97  

Quadro 18: Projeções para Cinco anos das Receitas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição out-2015 nov-2015 dez-2015 jan-2016 
A VENDAS (faturamento)  $     85.862,85   $     87.580,11   $ 89.331,71   $ 91.118,34  

  
  

 
  

 A1 Produtos e Serviços   
 

  
 A1,1 Maquiagem  $       4.697,76   $       4.791,71   $  4.887,54   $  4.985,30  

A1,2 Manicure/Pedicuro  $     31.070,13   $     31.691,54   $ 32.325,37   $ 32.971,87  
A1,3 Sobrancelha  $     11.820,16   $     12.056,56   $ 12.297,69   $ 12.543,65  
A1,4 Cabelo  $     27.017,51   $     27.557,86   $ 28.109,01   $ 28.671,19  
A1,5 Depilação  $       6.754,38   $       6.889,46   $  7.027,25   $  7.167,80  
A1,6 Massagens  $       4.502,92   $       4.592,98   $  4.684,84   $  4.778,53  
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B RECEBIMENTOS  $     85.862,85   $     87.580,11   $ 89.331,71   $ 91.118,34  

  
  

 
  

 B1 Produtos e Serviços   
 

  
 B1,1 Maquiagem  $       4.697,76   $       4.791,71   $  4.887,54   $  4.985,30  

B1,2 Manicure/Pedicuro  $     31.070,13   $     31.691,54   $ 32.325,37   $ 32.971,87  
B1,3 Sobrancelha  $     11.820,16   $     12.056,56   $ 12.297,69   $ 12.543,65  
B1,4 Cabelo  $     27.017,51   $     27.557,86   $ 28.109,01   $ 28.671,19  
B1,5 Depilação  $       6.754,38   $       6.889,46   $  7.027,25   $  7.167,80  
B1,6 Massagens  $       4.502,92   $       4.592,98   $  4.684,84   $  4.778,53  

  
  

 
  

 3 Receitas Financeiras  $                 -     $                 -     $            -     $            -    
4 Outras Receitas  $                 -     $                 -     $            -     $            -    
5 Comissão sobre Vendas  $       1.644,21   $       1.677,10   $  1.710,64   $  1.744,85  

Quadro 19: Projeções para Cinco anos das Receitas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição fev-2016 mar-2016 abr-2016 mai-2016 
A VENDAS (faturamento)  $ 92.940,71   $ 94.799,52   $ 96.695,51   $ 98.629,42  

  
  

 
  

 A1 Produtos e Serviços   
 

  
 A1,1 Maquiagem  $  5.085,00   $  5.186,70   $  5.290,44   $  5.396,24  

A1,2 Manicure/Pedicuro  $ 33.631,31   $ 34.303,94   $ 34.990,02   $ 35.689,82  
A1,3 Sobrancelha  $ 12.794,52   $ 13.050,41   $ 13.311,42   $ 13.577,65  
A1,4 Cabelo  $ 29.244,62   $ 29.829,51   $ 30.426,10   $ 31.034,62  
A1,5 Depilação  $  7.311,15   $  7.457,38   $  7.606,53   $  7.758,66  
A1,6 Massagens  $  4.874,10   $  4.971,59   $  5.071,02   $  5.172,44  

  
  

 
  

 B RECEBIMENTOS  $ 92.940,71   $ 94.799,52   $ 96.695,51   $ 98.629,42  

  
  

 
  

 B1 Produtos e Serviços   
 

  
 B1,1 Maquiagem  $  5.085,00   $  5.186,70   $  5.290,44   $  5.396,24  

B1,2 Manicure/Pedicuro  $ 33.631,31   $ 34.303,94   $ 34.990,02   $ 35.689,82  
B1,3 Sobrancelha  $ 12.794,52   $ 13.050,41   $ 13.311,42   $ 13.577,65  
B1,4 Cabelo  $ 29.244,62   $ 29.829,51   $ 30.426,10   $ 31.034,62  
B1,5 Depilação  $  7.311,15   $  7.457,38   $  7.606,53   $  7.758,66  
B1,6 Massagens  $  4.874,10   $  4.971,59   $  5.071,02   $  5.172,44  

  
  

 
  

 3 Receitas Financeiras  $            -     $            -     $            -     $            -    
4 Outras Receitas  $            -     $            -     $            -     $            -    
5 Comissão sobre Vendas  $  1.779,75   $  1.815,35   $  1.851,65   $  1.888,69  

Quadro 20: Projeções para Cinco anos das Receitas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III 
A VENDAS (faturamento)  $ 1.063.900,61   $ 1.190.770,00   $ 1.193.105,00  

  
    

 A1 Produtos e Serviços     
 A1,1 Maquiagem  $     58.208,47   $     66.010,00   $     67.340,00  

A1,2 Manicure/Pedicuro  $    384.980,62   $    430.560,00   $    430.790,00  
A1,3 Sobrancelha  $    146.460,02   $    163.800,00   $    163.975,00  
A1,4 Cabelo  $    334.765,76   $    374.400,00   $    374.800,00  
A1,5 Depilação  $     83.691,44   $     93.600,00   $     93.700,00  
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A1,6 Massagens  $     55.794,29   $     62.400,00   $     62.500,00  

  
    

 B RECEBIMENTOS  $ 1.063.900,61   $ 1.190.770,00   $ 1.193.105,00  

  
    

 B1 Produtos e Serviços     
 B1,1 Maquiagem  $     58.208,47   $     66.010,00   $     67.340,00  

B1,2 Manicure/Pedicuro  $    384.980,62   $    430.560,00   $    430.790,00  
B1,3 Sobrancelha  $    146.460,02   $    163.800,00   $    163.975,00  
B1,4 Cabelo  $    334.765,76   $    374.400,00   $    374.800,00  
B1,5 Depilação  $     83.691,44   $     93.600,00   $     93.700,00  
B1,6 Massagens  $     55.794,29   $     62.400,00   $     62.500,00  

  
    

 3 Receitas Financeiras  $                 -     $                 -     $                 -    
4 Outras Receitas  $                 -     $                 -     $                 -    
5 Comissão sobre Vendas  $     20.372,96   $     23.103,50   $     23.569,00  

Quadro 21: Projeções para Cinco anos das Receitas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 
A VENDAS (faturamento)  $ 1.221.555,00   $ 1.222.795,00   $ 5.892.125,61  

  
  

 
  

A1 Produtos e Serviços   
 

  
A1,1 Maquiagem  $     67.900,00   $     68.250,00   $    327.708,47  
A1,2 Manicure/Pedicuro  $    430.905,00   $    431.020,00   $ 2.108.255,62  
A1,3 Sobrancelha  $    171.150,00   $    171.325,00   $    816.710,02  
A1,4 Cabelo  $    391.200,00   $    391.600,00   $ 1.866.765,76  
A1,5 Depilação  $     97.800,00   $     97.900,00   $    466.691,44  
A1,6 Massagens  $     62.600,00   $     62.700,00   $    305.994,29  

  
  

 
  

B RECEBIMENTOS  $ 1.221.555,00   $ 1.222.795,00   $ 5.892.125,61  

  
  

 
  

B1 Produtos e Serviços   
 

  
B1,1 Maquiagem  $     67.900,00   $     68.250,00   $    327.708,47  
B1,2 Manicure/Pedicuro  $    430.905,00   $    431.020,00   $ 2.108.255,62  
B1,3 Sobrancelha  $    171.150,00   $    171.325,00   $    816.710,02  
B1,4 Cabelo  $    391.200,00   $    391.600,00   $ 1.866.765,76  
B1,5 Depilação  $     97.800,00   $     97.900,00   $    466.691,44  
B1,6 Massagens  $     62.600,00   $     62.700,00   $    305.994,29  

  
  

 
  

3 Receitas Financeiras  $                 -     $                 -     $                 -    
4 Outras Receitas  $                 -     $                 -     $                 -    
5 Comissão sobre Vendas  $     23.765,00   $     23.887,50   $    114.697,96  

Quadro 22: Projeções para Cinco anos das Receitas 
Fonte: Os autores (2015) 
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6.5 CUSTOS E DESPESAS 

 
Nos Quadros 23, 24, 25, 26 e 27 estão as despesas e custos para manter o 

projeto Diva’s Movel, esta projetada em cinco anos e tem um crescimento 

equivalente a projeção de crescimento de vendas. 

 

  Descrição jun-2015 jul-2015 ago-2015 set-2015 
A Despesas de Produção  $  32.334,44   $  32.555,01   $  32.780,00   $  33.009,49  

  
  

 
  

 
A1 

Pessoal da Produção c/ 
Encargos  $  21.305,70   $  21.305,70   $  21.305,70   $  21.305,70  

A2 Insumos  $  11.028,74   $  11.249,31   $  11.474,30   $  11.703,79  
A3 Fretes  $              -     $              -     $              -     $              -    
A4 Embalagens  $              -     $              -     $              -     $              -    

  
  

 
  

 B Despesas Administrativas  $  41.247,67   $  41.247,67   $  41.247,67   $  41.247,67  

  
  

 
  

 B1 Água, Luz e Telefone  $       700,00   $       700,00   $       700,00   $       700,00  
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU  $              -     $              -     $              -     $              -    
B3 Marketing & Publicidade  $    5.000,00   $    5.000,00   $    5.000,00   $    5.000,00  
B4 Internet  $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00  
B5 Material de Escritório  $       600,00   $       600,00   $       600,00   $       600,00  
B6 Treinamentos e Viagens  $    1.700,00   $    1.700,00   $    1.700,00   $    1.700,00  
B7 Manutenção & Conservação  $    4.000,00   $    4.000,00   $    4.000,00   $    4.000,00  
B8 Depreciação  $    4.657,67   $    4.657,67   $    4.657,67   $    4.657,67  
B9 Seguros  $    4.000,00   $    4.000,00   $    4.000,00   $    4.000,00  

B10 Pessoal da Administração & 
Terceirização c/ Encargos  $    7.800,00   $    7.800,00   $    7.800,00   $    7.800,00  

B11 Maquina Cartão  $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00  
B12 Combustível Ônibus  $    3.000,00   $    3.000,00   $    3.000,00   $    3.000,00  
B13 Material de Limpeza  $    1.340,00   $    1.340,00   $    1.340,00   $    1.340,00  
B14 Contabilidade  $    3.500,00   $    3.500,00   $    3.500,00   $    3.500,00  
B15 Despesas Diversas  $    3.850,00   $    3.850,00   $    3.850,00   $    3.850,00  
B16 Site  $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00  
  DESPESAS TOTAIS  $  73.582,11   $  73.802,68   $  74.027,67   $  74.257,16  

Quadro 23: Custos e Despesas 
Fonte: Os autores (2015) 

 
  Descrição out-2015 nov-2015 dez-2015 jan-2016 
A Despesas de Produção  $  33.243,56   $     33.482,32   $ 33.725,85   $ 33.974,26  

  
  

 
  

 
A1 

Pessoal da Produção c/ 
Encargos  $  21.305,70   $     21.305,70   $ 21.305,70   $ 21.305,70  

A2 Insumos  $  11.937,86   $     12.176,62   $ 12.420,15   $ 12.668,56  
A3 Fretes  $              -     $                 -     $            -     $            -    
A4 Embalagens  $              -     $                 -     $            -     $            -    

  
  

 
  

 B Despesas Administrativas  $  41.247,67   $     41.247,67   $ 41.247,67   $ 41.247,67  

  
  

 
  

 B1 Água, Luz e Telefone  $       700,00   $          700,00   $     700,00   $     700,00  
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU  $              -     $                 -     $            -     $            -    
B3 Marketing & Publicidade  $    5.000,00   $       5.000,00   $  5.000,00   $  5.000,00  
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B4 Internet  $       100,00   $          100,00   $     100,00   $     100,00  
B5 Material de Escritório  $       600,00   $          600,00   $     600,00   $     600,00  
B6 Treinamentos e Viagens  $    1.700,00   $       1.700,00   $  1.700,00   $  1.700,00  
B7 Manutenção & Conservação  $    4.000,00   $       4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00  
B8 Depreciação  $    4.657,67   $       4.657,67   $  4.657,67   $  4.657,67  
B9 Seguros  $    4.000,00   $       4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00  

B10 Pessoal da Administração & 
Terceirização c/ Encargos  $    7.800,00   $       7.800,00   $  7.800,00   $  7.800,00  

B11 Maquina Cartão  $       500,00   $          500,00   $     500,00   $     500,00  
B12 Combustível Ônibus  $    3.000,00   $       3.000,00   $  3.000,00   $  3.000,00  
B13 Material de Limpeza  $    1.340,00   $       1.340,00   $  1.340,00   $  1.340,00  
B14 Contabilidade  $    3.500,00   $       3.500,00   $  3.500,00   $  3.500,00  
B15 Despesas Diversas  $    3.850,00   $       3.850,00   $  3.850,00   $  3.850,00  
B16 Site  $       500,00   $          500,00   $     500,00   $     500,00  
  DESPESAS TOTAIS  $  74.491,23   $     74.729,99   $ 74.973,52   $ 75.221,93  

Quadro 24: Custos e Despesas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição fev-2016 mar-2016 abr-2016 mai-2016 
A Despesas de Produção  $ 34.227,63   $ 34.486,07   $ 34.749,67   $ 35.018,55  

  
  

 
  

 A1 Pessoal da Produção c/ Encargos  $ 21.305,70   $ 21.305,70   $ 21.305,70   $ 21.305,70  
A2 Insumos  $ 12.921,93   $ 13.180,37   $ 13.443,97   $ 13.712,85  
A3 Fretes  $            -     $            -     $            -     $            -    
A4 Embalagens  $            -     $            -     $            -     $            -    

  
  

 
  

 B Despesas Administrativas  $ 41.247,67   $ 41.247,67   $ 41.247,67   $ 41.247,67  

  
  

 
  

 B1 Água, Luz e Telefone  $     700,00   $     700,00   $     700,00   $     700,00  
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU  $            -     $            -     $            -     $            -    
B3 Marketing & Publicidade  $  5.000,00   $  5.000,00   $  5.000,00   $  5.000,00  
B4 Internet  $     100,00   $     100,00   $     100,00   $     100,00  
B5 Material de Escritório  $     600,00   $     600,00   $     600,00   $     600,00  
B6 Treinamentos e Viagens  $  1.700,00   $  1.700,00   $  1.700,00   $  1.700,00  
B7 Manutenção & Conservação  $  4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00  
B8 Depreciação  $  4.657,67   $  4.657,67   $  4.657,67   $  4.657,67  
B9 Seguros  $  4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00   $  4.000,00  

B10 Pessoal da Administração & 
Terceirização c/ Encargos  $  7.800,00   $  7.800,00   $  7.800,00   $  7.800,00  

B11 Maquina Cartão  $     500,00   $     500,00   $     500,00   $     500,00  
B12 Combustível Ônibus  $  3.000,00   $  3.000,00   $  3.000,00   $  3.000,00  
B13 Material de Limpeza  $  1.340,00   $  1.340,00   $  1.340,00   $  1.340,00  
B14 Contabilidade  $  3.500,00   $  3.500,00   $  3.500,00   $  3.500,00  
B15 Despesas Diversas  $  3.850,00   $  3.850,00   $  3.850,00   $  3.850,00  
B16 Site  $     500,00   $     500,00   $     500,00   $     500,00  
  DESPESAS TOTAIS  $ 75.475,30   $ 75.733,73   $ 75.997,34   $ 76.266,22  

Quadro 25: Custos e Despesas 
Fonte: Os autores (2015) 
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  Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOAL ANO III 
A Despesas de Produção  $ 403.586,85   $  421.175,29   $ 421.407,51  

  
    

 A1 Pessoal da Produção c/ Encargos  $ 255.668,40   $  255.668,40   $ 255.668,40  
A2 Insumos  $ 147.918,45   $  165.506,89   $ 165.739,11  
A3 Fretes  $              -     $               -     $              -    
A4 Embalagens  $              -     $               -     $              -    

  
    

 B Despesas Administrativas  $ 494.972,03   $  494.972,03   $ 494.972,03  

  
    

 B1 Água, Luz e Telefone  $     8.400,00   $      8.400,00   $     8.400,00  
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU  $              -     $               -     $              -    
B3 Marketing & Publicidade  $   60.000,00   $    60.000,00   $   60.000,00  
B4 Internet  $     1.200,00   $      1.200,00   $     1.200,00  
B5 Material de Escritório  $     7.200,00   $      7.200,00   $     7.200,00  
B6 Treinamentos e Viagens  $   20.400,00   $    20.400,00   $   20.400,00  
B7 Manutenção & Conservação  $   48.000,00   $    48.000,00   $   48.000,00  
B8 Depreciação  $   55.892,03   $    55.892,03   $   55.892,03  
B9 Seguros  $   48.000,00   $    48.000,00   $   48.000,00  

B10 Pessoal da Administração & 
Terceirização c/ Encargos  $   93.600,00   $    93.600,00   $   93.600,00  

B11 Maquina Cartão  $     6.000,00   $      6.000,00   $     6.000,00  
B12 Combustível Ônibus  $   36.000,00   $    36.000,00   $   36.000,00  
B13 Material de Limpeza  $   16.080,00   $    16.080,00   $   16.080,00  
B14 Contabilidade  $   42.000,00   $    42.000,00   $   42.000,00  
B15 Despesas Diversas  $   46.200,00   $    46.200,00   $   46.200,00  
B16 Site  $     6.000,00   $      6.000,00   $     6.000,00  
  DESPESAS TOTAIS  $ 898.558,88   $  916.147,32   $ 916.379,54  

Quadro 26: Custos e Despesas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

  Descrição TOTAL ANO IV TOAL ANO V TOTAL 
A Despesas de Produção  $    424.428,85   $ 424.554,70   $ 2.095.153,20  

  
  

 
  

A1 Pessoal da Produção c/ Encargos  $    255.668,40   $ 255.668,40   $ 1.278.342,00  
A2 Insumos  $    168.760,45   $ 168.886,30   $    816.811,20  
A3 Fretes  $                 -     $              -     $                 -    
A4 Embalagens  $                 -     $              -     $                 -    

  
  

 
  

B Despesas Administrativas  $    494.972,03   $ 494.647,03   $ 2.474.535,17  

  
  

 
  

B1 Água, Luz e Telefone  $       8.400,00   $    8.400,00   $     42.000,00  
B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU  $                 -     $              -     $                 -    
B3 Marketing & Publicidade  $     60.000,00   $  60.000,00   $    300.000,00  
B4 Internet  $       1.200,00   $    1.200,00   $       6.000,00  
B5 Material de Escritório  $       7.200,00   $    7.200,00   $     36.000,00  
B6 Treinamentos e Viagens  $     20.400,00   $  20.400,00   $    102.000,00  
B7 Manutenção & Conservação  $     48.000,00   $  48.000,00   $    240.000,00  
B8 Depreciação  $     55.892,03   $  55.567,03   $    279.135,17  
B9 Seguros  $     48.000,00   $  48.000,00   $    240.000,00  

B10 Pessoal da Administração & 
Terceirização c/ Encargos  $     93.600,00   $  93.600,00   $    468.000,00  

B11 Maquina Cartão  $       6.000,00   $    6.000,00   $     30.000,00  
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B12 Combustível Ônibus  $     36.000,00   $  36.000,00   $    180.000,00  
B13 Material de Limpeza  $     16.080,00   $  16.080,00   $     80.400,00  
B14 Contabilidade  $     42.000,00   $  42.000,00   $    210.000,00  
B15 Despesas Diversas  $     46.200,00   $  46.200,00   $    231.000,00  
B16 Site  $       6.000,00   $    6.000,00   $     30.000,00  
  DESPESAS TOTAIS  $    919.400,88   $ 919.201,73   $ 4.569.688,37  

Quadro 27: Custos e Despesas 
Fonte: Os autores (2015) 

 

 

6.6 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

É no balanço patrimonial que se observa a situação da empresa em relação 

a seus bens direitos e obrigações com terceiro. A seguir na figura 16 está o balanço 

patrimonial da Diva’s Movel projetado em cinco anos.  

 

Figura 16: Balanço Patrimonial 
Fonte: Os autores (2015) 
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6.7 FLUXO DE CAIXA 

 
No apêndice D é possível observar a projeção do fluxo de caixa qual 

demonstra todos os recebimentos e pagamentos esperados para os próximos cinco 

anos na empresa Diva’s Móvel. 

 

 

6.8 INDICADORES (TIR, VPL, PAYBACK) 

 

Com um payback equivalente há três anos e uma TIR igual a 81,35 % 

comparada a uma taxa de atratividade (definidas pelos autores) de 21% a.a o 

projeto Diva’s Móvel se mostra atrativo a investidores.(Figura 17) 

  

Figura 17: Indicadores (TIR, VPL, PAYBACK) 
Fonte: Os autores (2015) 

 
 
6.9 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

As receitas e despesas da empresa Diva’s Móvel se igualam a um ponto de 

equilíbrio médio de R$ 858.152,89 no decorrer dos cinco anos projetado conforme 

quadro 28 a seguir. 
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Quadro 28: Ponto de Equilíbrio 

Fonte: Os autores (2015) 
  

 

6.10 DRE 

 

No apêndice C encontra-se o demonstrativo dos resultados dos exercícios 

de cinco anos com as operações dos respectivos anos.    
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8. CONCLUSÃO 
 

 

No decorrer do Trabalho de Conclusão de Curso para uma maior aceitação 

do serviço prestado pela Diva’s Móvel, foram feitas adaptações e melhoramentos no 

projeto para que todo o público feminino da região de Curitiba conheça a empresa 

como a pioneira no ramo de salão de beleza móvel.  

Podemos observar que no ramo de beleza a empresa Diva’s Móvel teve uma 

aceitabilidade de 85% do público feminino confirmando o uso do serviço, foram 

elaboradas duas pesquisas, uma delas a qualitativa Focus Group que é uma 

pesquisa com intenção de conhecer os hábitos, preferências e atitudes do público 

feminino, através desta pesquisa descobrimos o que as clientes realmente 

procuravam ao entrar em um salão de beleza e adaptamos nosso serviço para 

melhor aceitação, em seguida realizamos um questionário quantitativo, afim de 

buscar e analisar dados e informações sobre a viabilidade do salão de beleza móvel, 

sendo que as pesquisas demonstraram aceitação mercadológica. 

Elaboramos o plano de negócio onde há uma abordagem do Plano de 

Marketing, Plano Administrativo, Plano Operacional e Plano Financeiro, conclui-se 

que existe total viabilidade financeira para a implantação deste negócio para a 

cidade de Curitiba e Região Metropolitana.  

Contempla-se então que a expectativa é viável, pois as projeções resultaram 

em uma taxa interna de retorno equivalente a 104,65% ao ano com um tempo de 

retorno de investimento de dois anos. De acordo com analises feitas a empresa 

Diva’s Móvel prevê adquirir um ou mais ônibus equipados para atender a demanda 

prevista e atingir os resultados obtidos nas demonstrações financeiras estudadas. 

Com todos esses aspectos, chegou-se a conclusão que o projeto da 

empresa Diva’s Móvel é viável, tanto na questão Mercadológica e Operacional, 

quanto na Financeira, estando apto para ser colocado em prática.  

Portanto atinge-se o objetivo do trabalho letivo da Instituição de Ensino 

ESIC, para o Trabalho de Conclusão de Curso. 
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10. APÊNDICE A – ENTREVISTA QUALITATIVA (FOCUS GROUP) 
 

A Pesquisa será realizada no dia 30/10/2014 tendo como mediadoras as 

integrantes Ana Paula e Maikelen, as demais alunas Ana Patricia e Veridyana 

atuaram como observadoras para anotação das informações prestadas pelos 

entrevistados. O grupo de entrevistado será formado por sete mulheres pertencentes 

à classe C, D e E residentes em Curitiba, tendo idades de 18 a 30 anos e que 

preferencialmente estejam inseridas no mercado de trabalho. 

INICIO DA PESQUISA 

APRESENTAÇÃO 

Boa noite a todas! Meu nome é Maikelen estas são as alunas Ana Paula, 

Ana Patricia, e Veridyana.  Somos alunas do 7ª período do curso de Administração 

da Esic e convidamos todas vocês para contribuírem com no desenvolvimento do 

nosso projeto de TCC. Reunimo-nos aqui hoje com o intuito de fazermos um Focus 

Group que nada mais é que uma pesquisa do tipo qualitativa, eu serei a mediadora 

da pesquisa e as demais alunas ficaram em locais estratégicos da sala para 

anotarem o maior número informações que conseguirem coletar. Esse tipo de 

pesquisa nos ajudará a desenvolver conceitos e ideias sobre o nosso tema do TCC, 

que é a beleza, para que a pesquisa ocorra irei fazer perguntas sobre o tema e 

sintam-se a vontade para me dizer o que acham sobre o assunto, assim como 

podem aproveitar o coffe breack que preparamos para vocês. 

1. Gostaria que me contassem com que frequência vocês usam o salão de beleza? 

2. Qual o serviço que vocês mais procuram em um salão de beleza? 

3. Qual o critério que vocês utilizam para escolher um salão de beleza?  

4. Você utiliza o salão que fica mais próximo da sua casa ou o do seu serviço? 

5. Vocês acham importante manter a boa aparência no ambiente de trabalho? Por 

quê? 

6. O que vocês acham de um salão móvel estacionado em frente a sua empresa? 

7. Vocês utilizariam alguns dos serviços oferecidos? Se sim qual? E se não por quê? 

8. O tempo interfere no seu cuidado com a beleza? 

9. Quais os intervalos no seu trabalho durante o dia? Nesses seus intervalos você 

utiliza para manter a beleza em dia? 

10. Onde você costume procurar informações sobre os salões em que frequenta? 
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CONCEITO 

Agora irei falar um pouco sobre a nosso plano de negócio. Nós mulheres 

sempre fomos cobradas no que diz respeito à beleza, estar sempre arrumada, com 

as unhas bem feitas e com o cabelo perfeito, além passar uma boa imagem da 

mulher, aumenta sua autoestima, porque nos sentimos atraentes, bonitas e mais 

confiantes. Porém, o mundo mudou e as mulheres hoje em dia estão cada vez mais 

presentes no mercado de trabalho, seu tempo está escasso e para manter os 

cuidados com a aparência muitas vezes usamos o horário de almoço. 

Com objetivo facilitar o acesso da mulher ao salão de beleza, nosso projeto 

é de inserir no mercado um produto inovador, um salão de beleza móvel, a ideia 

inicial é usar um veículo equipado para oferecer os serviços mais procurados pelas 

consumidoras, o veículo irá se instalar em dias pré determinados e em pontos 

estratégicos nos horários de almoço para atender ao público interessado no serviço. 

Além do atendimento as trabalhadoras, atenderemos em eventos, feiras, 

shows e festas e a quem interessar. 

Descrição do produto: 

Cenário 1 (empresas): A Diva’s Móvel atenderá às mulheres que não tem 

muito tempo disponível para cuidar da própria beleza. Ou seja, o salão vai até uma 

empresa, e lá permanecerá por um determinado tempo para atender as clientes nos 

períodos que elas têm disponibilidade, como o horário de almoço, dessa forma, 

essas pessoas que passam a maior parte do tempo no local de trabalho poderão 

contar com o serviço de qualidade e praticidade em sua porta. 

Cenário 2 (eventos): Visando atender grandes eventos como: feiras, shows, 

festa e eventos com um grande número de pessoas, este serviço atenderá da 

seguinte maneira, será firmado um contrato com a empresa organizadora do evento, 

determinando os dias e horários que o salão móvel permanecerá disponível, dessa 

forma as pessoas poderão desfrutar dos serviços oferecidos enquanto aproveitam o 

evento. 

PERGUNTAS RELACIONADAS AO CONCEITO 

11.  No salão móvel por mais que fizéssemos de tudo não conseguimos oferecer 

todo o conforto possível que se pode ter em um salão formal. Vocês estariam 

dispostas a deixar de lado esse quesito afim da praticidade do salão móvel?  
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12.  No que se refere ao veículo temos esses três exemplos.  Em qual o meio de 

transporte vocês se sentiriam mais confortáveis em utilizar como salão?  

13.  Vocês consumiriam algum tipo de alimento disponibilizado pela empresa para 

aperfeiçoar o tempo que disponibilizaram para ir ao salão móvel? 

14.  O que vocês acham valido um salão móvel nos eventos? Como em eventos, 

feiras, auxílios em casamentos, formaturas etc. 

15.  Vocês acham valido termos um espaço físico (fixo) para uso nos finais de 

semanas? 

Obrigada a todas pela colaboração, os dados hoje coletados através desse 

focus group será de muita importância para nosso trabalho. Tenham uma Boa Noite!  
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11. APÊNDICE B – ENTREVISTA QUANTITATIVA 
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12. APÊNDICE C – DRE 
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13. APÊNDICE D – FLUXO DE CAIXA 
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