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Ideias e oportunidades de 
negócios

Quer se tornar um empreendedor
mas não sabe por onde começar?
Esta Série é para quem quer descobrir as melhores ideias de negócios 
lucrativos.

A Série Como Montar traz um perfil de diversos ambientes de negócios para 
quem está em busca de oportunidades para empreender, apresentando 
uma visão geral de como cada segmento se posiciona no mercado, quais 
as variáveis que os afetam, como elas se comportam, qual a estrutura, 
equipamentos e pessoal para composição do negócio, oferecendo as 
informações necessárias sobre como fazer o seu empreendimento acontecer 
na prática. 

Mas atenção, futuros empresários: as cartilhas desta Série não substituem 
o Plano de Negócio. Para elaborá-lo, procure o Sebrae. Dispomos de uma 
grande variedade de soluções em apoio ao pequeno empreendedor.

Consulte regularmente o site www.sebraeatende.com.br, descubra 
quais programas podem atender melhor às necessidades do seu 
negócio e comece hoje mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu. 
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O aluguel de brinquedos lúdicos e educativos é uma ótima opção de negócio. Os custos 
para sua implantação não são tão altos e com possibilidades de ganhos substanciais. O 
estoque dos produtos para locação pode ser montado comprando itens de bazar, basta 
estarem em bom estado.

Conversar com profissionais que já atuam na área e fazer uma pesquisa de mercado 
pode ser uma boa opção para planejar o novo negócio, que tem algumas regras 
específicas. 

As normas para locação de brinquedos deverão conter orientações quanto à idade das 
crianças, quantidade de crianças, tempo de uso e outras recomendações.

Os brinquedos devem proporcionar 
segurança e diversão. Para isso 
é necessário que os mesmos 
estejam de acordo com as normas 
do Inmetro para segurança e 
adequação a idade das crianças. 
Além disso, os brinquedos devem 
ter aparência com cores vivas, 
design com boa aparência, de fácil 
limpeza e manutenção, e ainda 
que seja de fácil montagem e 
desmontagem.

O empreendedor terá custos com a compra de diversos brinquedos, é em algumas 
situações será necessário financiamentos para investir no material de trabalho que 
são os brinquedos em si, na estrutura, contratação de mão de obra e despesas com 
divulgação. Para montar o plano de negócio personalizado, procure o Sebrae local.

Apresentação do Negócio 
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Localização
A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma loja 
desse nicho. Deve-se considerar, para a escolha do local, a densidade populacional, 
o perfil dos consumidores, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a 
visibilidade, a proximidade com fornecedores, segurança e limpeza.

• Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas 
necessidades operacionais quanto à localização, capacidade 
de instalação, características da vizinhança, e se é atendido 
por serviços de água, luz, esgoto, telefone, etc.;

• Avalie as comodidades que possam tornar mais atrativa 
e conveniente à presença dos frequentadores, tais como 
facilidade de acesso e estacionamento para clientes;

• Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos a inundações 
ou próximos às zonas de risco;

• Atente para os aspectos de acesso e acessibilidade dos 
clientes;

• Avalie as condições de conservação e segurança do imóvel, 
bem como os aspectos legais e de zoneamento urbano junto 
à prefeitura. 

Mas, antes de se definir por um imóvel para abertura 
e montagem do seu negócio, deve-se observar os 
seguintes detalhes:
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Exigências Legais

A abertura da empresa envolve uma série de providências. Para não atrasar a 
inauguração, recomendamos a contratação de um profissional de contabilidade, que 
possa proceder com a elaboração dos atos constitutivos e auxiliar o empresário na 
definição da forma jurídica mais adequada para o seu projeto.

O registro de uma empresa é similar a um processo, sendo 
composto pelas seguintes etapas: 

• Registro na Junta Comercial; 
• Inscrição na Secretaria da Receita Federal para número do CNPJ; 
• Registro na Secretaria Estadual da Fazenda;
• Inscrição na prefeitura do município para obtenção do alvará de 

funcionamento; 
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal; 
• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema 

“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
• Solicitação de Licença do Corpo de Bombeiros Militar para 

funcionamento.

Passo a Passo para a abertura de uma empresa: 

• Passo 1 - Registro na Junta Comercial 
• Passo 2 - Obtenção do NIRE (Número de Identificação do 

Registro de Empresa) 
• Passo 3 - Obtenção do CNPJ 
• Passo 4 - Obtenção do Alvará de Funcionamento 
• Passo 5 - Definição do Sistema Tributário 
• Passo 6 - Providências relacionadas à Previdência e dos 

documentos fiscais 
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Estrutura e pessoal
(equipe e equipamentos)

Uma estrutura mínima de um espaço para aluguel de brinquedos lúdicos e educativos 
exige um escritório para atendimento a clientes e uma área para guardar os 
equipamentos (almoxarifado), totalizando uma área de cerca de 80 m² (dependendo da 
quantidade e volume dos equipamentos), com flexibilidade para ampliação conforme 
o desenvolvimento do negócio.

O local de trabalho deve ser limpo e organizado. Por conta do grande volume de 
brinquedos, é necessário deixá-los bem organizados e em local longe da poeira. Desse 
modo, é importante investir em armários, prateleiras e organizadores para acomodação 
dos itens de aluguel.

Profissionais qualificados (arquitetos, engenheiros, decoradores) poderão ajudar 
a definir as alterações a serem feitas no imóvel escolhido para funcionamento da 
locadora, orientando em questões sobre ergometria, fluxo de operação, design dos 
móveis, iluminação, ventilação, etc.

A fachada do empreendimento e a 
recepção podem auxiliar no processo 

de atração de clientes e transmissão do 
conceito da empresa. Uma decoração 
interna alegre e divertida, com temas 

de personagens infantis, pode criar uma 
atmosfera lúdica ao ambiente e encantar 

os pais e as crianças.
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É importante adotar uma política que valorize o 
aperfeiçoamento constante dos colaboradores e do 
próprio empreendedor, pois é fundamental estar 
atualizado para se alcançar melhores resultados, seja 
por meio de capacitações, seja observando outros 
profissionais e melhorando a prática no dia a dia.

O empreendedor deve participar de seminários, 
congressos e cursos direcionados ao seu ramo de 
negócio, para manter-se atualizado e sintonizado com as 
tendências do setor.

O Sebrae da localidade poderá ser consultado para 
aprofundar as orientações sobre o perfil do Pessoal e 
treinamentos adequados.

Pessoal

A necessidade de pessoal, assim como o tamanho da infraestrutura, depende 
diretamente do volume de serviços oferecidos. O empreendedor que está iniciando 
um negócio deve estar atento para não exceder os Custos. A folha de pagamento é 
uma das grandes responsáveis por elevar os Custos das micro e pequenas empresas.

Para amenizar os custos iniciais com folha de pagamento, convém optar pela 
contratação de uma equipe enxuta. Inicialmente, além do empreendedor que fará 
toda a organização administrativa,  um assistente para atendimento ao público e um 
responsável pelas entregas, caso o serviço de locação tenha a opção de entrega em 
casa, podem ser o suficiente. E conforme for crescendo, o empreendedor se organiza 
para contratação de mais funcionários. 

A qualificação de profissionais aumenta o comprometimento com 
a empresa, eleva o nível de retenção de funcionários, melhora o 
desempenho do negócio e diminui os custos trabalhistas com a 
rotatividade de pessoal. O treinamento dos colaboradores deve 
desenvolver as seguintes competências:

• Capacidade de percepção para entender e atender as 
expectativas dos clientes;
• Agilidade e presteza no atendimento;
• Capacidade de apresentar e vender os serviços da empresa;
•  Motivação para crescer juntamente com o negócio.
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Matéria-prima e mercadorias
Uma loja de aluguel de brinquedos lúdicos e educativos precisa de uma estrutura de 
escritório e um galpão para alocar os itens de aluguel.  O cuidado e arrumação do 
local podem ser um diferencial no atrativo de clientes e fortalecimento da imagem.

Confira a lista de equipamentos necessários: 

• Computador
• Cadeiras
• Mesa de escritório
• Bancada para recepção
• Telefone e aparelho celular
• Impressora
• Prateleiras
• Armários
• Material de escritório
• Embalagens adequadas para transporte dos itens alugados

Investimento e Capital de Giro

O investimento para o início das atividades varia de acordo com o porte do 
empreendimento e os produtos e serviços que serão oferecidos. Os Investimento 
iniciais comuns a uma empresa desse segmento são: 

•  Investimento Fixo 
• Despesas pré-operacionais
• Capital de Giro 

Os itens de aluguel devem ser comprados para se ter um mínimo de atendimento 
a demanda, sempre acrescentando novas opções para locação e seguindo as 
necessidades dos clientes. Caso o empreendedor opte pelo serviço de entrega, é 
preciso escolher o veículo adequado ao negócio.
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Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos serviços 
ou produtos quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa. Entre essas 
despesas, estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis. 

Custos variáveis são os que variam diretamente com a quantidade produzida ou 
vendida, na mesma proporção. Já os fixos são os gastos que permanecem constantes, 
independente de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e vendida.

Os gastos realizados para operar o negócio devem ser estimados considerando os itens 
abaixo:

• Gastos com Mão de obra 
• Custo da Mercadoria adquirida
• Custos fixos

Os custos de aquisição de mercadoria estão integrados 
nos custos variáveis que abrangem, também, impostos, 
comissões, mão de obra operacional, despesas com cartões 
de crédito e de débito, etc.

Nos custos fixos são considerados gastos com aluguel, 
honorários contábeis, pró-labore, energia, água, 
combustível, seguro, IPTU, ações de ‘’marketing’’, etc.

Antes de montar a empresa, elabore um Plano de Negócios 
onde os valores necessários à estruturação da empresa 
estejam detalhados, em função dos objetivos estabelecidos 
de retorno e alcance de mercado. O capital de giro 
necessário para os primeiros meses de funcionamento do 
negócio também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado procurar o Sebrae para consultoria 
adequada ao seu negócio, levando em conta todas as 
particularidades do segmento.
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Canal de Distribuição

O principal canal de venda de horas de locação de brinquedos lúdicos e educativos é 
o próprio escritório da empresa. Frequentemente, o empreendedor realizará visitas e 
atendimentos a domicílio.

Outros canais de vendas de horas de locação utilizados são o telefone e a internet 
(através de site, Instagram e Whatsapp próprio da empresa).

Agregação de valor

Inovação, criatividade e conhecimento de itens diferenciados são 
características fundamentais para pessoas que trabalham com o 
aluguel de brinquedos lúdicos e educativos. 

O ideal é que os profissionais façam sugestões e estejam antenados com o que está 
em alta e assim contribuir com a escolha dos brinquedos mais adequados para cada 
faixa etária ou demandas específicas. Se aprofundar neste universo requer atualização 
constante e o resultado é um atendimento diferenciado e que fideliza o cliente, 
atendendo suas expectativas e necessidades.

Uma pesquisa da concorrência para conhecer os serviços que estão sendo adicionados, 
e desenvolver opções específicas com o objetivo de proporcionar ao cliente um produto 
diferenciado também é importante. 

Além disso, conversar com os clientes constantemente para identificar suas necessidades 
é fundamental para o desenvolvimento de novos serviços ou produtos personalizados, 
o que amplia as possibilidades de fidelizar os atuais clientes, além de captar novos. 

O empreendedor da área de brinquedos lúdicos e educativos deve estar sempre 
atualizado com as novas tendências, as novas técnicas e produtos, por meio da leitura 
especializada, cursos na área e atualizações diversas. 



 14 

O empreendedor deve elaborar um plano de comunicação do negócio, com estratégias 
dirigidas, sobretudo, às redes sociais. Por meio delas, o empreendedor poderá 
compartilhar conteúdos relacionados ao segmento em que irá atuar. 

A produção e divulgação de conteúdos interessantes será fundamental para engajar 
novos consumidores das suas produções e serviços.

Investir em presença digital consistente capaz de gerar resultados relevantes para a sua 
empresa e também para os usuários que estão em constante busca de respostas, é o 
caminho mais assertivo. 

No Instagram, por exemplo, é possível utilizar fotos das roupas disponíveis para aluguel 
e atrair clientes. Trabalhar com histórias personalizadas também dá um toque mais 
profissional a este canal para sua loja.

Divulgação

• Oferecer brindes para clientes que indiquem outros clientes;
• Publicar anúncios em jornais e revistas de bairro;
• Oferecer descontos e pacotes promocionais para compras 

combinadas;
• Montar um site com novidades e oferta de serviços e valores 

empresariais do seu ramo; 
• Anunciar em sites de busca, que geram maior volume de 

tráfego e vendas.

Recomendamos a contratação de um profissional de 
comunicação com foco em estratégias de marketing 
para desenvolver campanhas de divulgação específicas.
 
 
Abaixo, sugerimos algumas ações:
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O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido e, quando puder, superar 
as expectativas do cliente. A melhor propaganda será sempre feita por clientes 
satisfeitos e bem atendidos.

O segmento de Aluguel de brinquedos, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas) 7721-7/00 como a atividade de aluguel de 
brinquedos, poderá optar pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições, instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006. Os pequenos negócios podem optar pelo Simples, desde que sua categoria 
esteja contemplada no regime, a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse 
R$360 mil para microempresa e R$4,8 milhões para empresa de pequeno porte e sejam 
respeitados os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP poderá recolher 
os seguintes tributos e contribuições, por meio de apenas um 
documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional):

Informações tributárias

• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
• CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido);
• PIS (Programa de Integração Social);
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social);
• CPP (Contribuição Previdenciária Patronal);
• ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): 
para empresas que empresas que prestam serviços;
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Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional variam 
de acordo com as tabelas I a V, dependendo das atividades exercidas e da receita bruta 
auferida pelo negócio.

No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo Simples 
Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, os 
valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número de meses de 
atividade no período. Esta atividade se enquadra no Anexo III da Lei Complementar 
nº 123/2006, cujas alíquotas aplicáveis variam de 6% a 33%, dependendo da faixa de 
receita bruta anual auferida.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder benefícios 
tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse imposto), a 
alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá ocorrer 
redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar R$81 mil, o empreendedor poderá optar pelo 
registro como Microempreendedor Individual (MEI), desde que ele não seja dono 
ou sócio de outra empresa e tenha até um funcionário. Para se enquadrar no MEI, 
sua atividade deve constar na tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Alterada pela 
Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto de 2017.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES 
Nacional sempre será muito vantajosa sob o aspecto tributário, 
bem como nas facilidades de abertura do estabelecimento e 
para cumprimento das obrigações acessórias.

Listamos algumas dicas de negócios que podem ajudá-lo a ser mais competitivo. É 
preciso avaliar e dimensionar o conjunto de serviços que serão agregados ao aluguel 
de brinquedos lúdicos e educativos, e calcular o custo-benefício desses serviços para a 
sobrevivência do negócio, porque pode representar um elevado custo sem geração do 
mesmo volume de receitas. 

Dicas de Negócios
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• A qualidade do atendimento ao cliente é fundamental para a 
perpetuidade do negócio. Um bom serviço prestado alinhado 
a um ambiente agradável, profissionais atenciosos, além de 
comodidades adicionais como estacionamento, por exemplo, 
atraem novos clientes e fidelizam. 

• Ações programadas de pós-venda, entre elas envio de cartões 
de aniversário para clientes e parceiros, comunicação de 
novos serviços e produtos ofertados, eventos e promoções. 

• Atendimento via redes sociais como whatsapp facilita a 
comunicação e é essencial.

• A presença constante do proprietário também é fundamental 
para o sucesso do empreendimento.

• Se tiver estrutura, ofertar serviço de entrega. Isso pode ser um 
diferencial e também uma ação pela internet.

• Atualização constante com informações do setor, pois o 
negócio requer inovação e adaptação constantes. 

• Como em todo comércio de aluguel, utilize contratos com 
especificações bem claras quanto aos cuidados com as peças 
e a devolução cumprindo as regras do contrato assinado 
entre as partes. O descumprimento implicará em multas e ou 
ressarcimento das peças para que o investimento não cause 
prejuízos.

• Durante os primeiros meses, pode criar um atrativo ou 
promoção, como: A pessoa aluga um brinquedo por 
determinado período e ganha mais alguns dias de graça, por 
exemplo.

O melhor custo-benefício é aquele em que as 

receitas superam as despesas. 



 18 

Bibliografia

 https://administradores.com.br/artigos/dicas-para-montar-uma-
empresa-de-locacao-de-brinquedos

https://novonegocio.com.br/ideias-de-negocios/locadora-de-
brinquedos-ganhe-dinheiro-brincando/



 19 




