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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.sebrae.com.br, descubra quais 
programas podem atender melhor as necessidades do seu negócio e 
comece hoje mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu.
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Segundo o último balanço divulgado pela ABRAFESTA (Associação Brasileira de 
Eventos Sociais), o mercado de festas e eventos movimentou mais de R$17 bilhões em 
2018, com previsão para crescimento em 2019. Diante desse cenário, o mercado de 
aluguel de roupas de festa encontra diversas possibilidades de atuação, não estando 
limitado aos casamentos. Também podem entrar na conta os eventos mais sofisticados, 
que exigem trajes mais formais.
É uma ótima opção para aqueles que não querem colocar a mesma vestimenta nas 
diversas festas que ocorrem ao longo ano e também para aqueles que não podem 
gastar muito comprando vestidos e sapatos.

O mercado de aluguel de roupas para festa atende pessoas que 
estão, em muitas vezes, realizando algum sonho pessoal. Por 
isso, quem trabalha com esse tipo de serviço precisa fazer uma 
teia em torno das clientes na internet. Dê respostas, inspirações 
e o que mais a cliente achar necessário antes de tomar sua 
decisão de compra.

Não importa muito qual é o seu formato de atendimento, pois todas as noivas, madrinhas 
e debutantes atualmente utilizam a internet desde o primeiro dia de planejamento de 
festa, muitas vezes até antes. É preciso investir em uma presença digital consistente e 
trazer resultados relevantes para os usuários quando estão buscando por respostas. 
Provavelmente, a pessoa vai utilizar o seu serviço uma única vez e a próxima aquisição 
tende à ser mais demorada. Contudo, nada impede que você se torne uma referência 
no conteúdo de qualidade compartilhado para esse público.

Uma outra dica que parece simples, mas que surte efeito bastante 
proveitoso é fazer uma análise da concorrência. Começar 
pesquisando por revistas e jornais especializados já dá para 
ter uma noção de quantidade de concorrentes por localidade, 
preços cobrados por eles e em que são especializados.

Apresentação do Negócio

Mas o trabalho de conhecer a fundo quem são aqueles que já atuam no mercado de 
aluguel de roupas de festa não para por aí. É preciso também ir à loja deles, visitá-los, 
ver de perto a qualidade das roupas que estão para serem alugadas, a quantidade 
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Localização

O sucesso de um negócio muitas vezes está 
na localização do seu ponto comercial. E com 
uma empresa do segmento de aluguel de 
roupas para festas não é diferente. É preciso 
ficar atento aos mínimos detalhes, e antes 
de escolher o local, identificar lugares com 
potencial para atendimento ao público.

Esse local deve considerar as possibilidades 
de mercado e o perfil de renda per capita 
da região, além da verificação da existência 
de público-alvo e concorrência. Facilidade 
de acesso, estacionamento e uma área de 
atendimento adequada a demanda também 
são essenciais.

delas e um dos pilares dos negócios: o atendimento. Se você é empreendedor e 
deseja conhecer mais sobre possibilidades deste mercado e quer saber como abrir a 
sua própria loja de aluguel de roupa para festas, confira as dicas que trazemos neste 
e-book.

Confira dicas de como  escolher um 
imóvel para comprar ou alugar:

• 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;
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Registro de empresa nos
seguintes órgãos

• Junta Comercial; 
• Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 
• Secretaria Estadual da Fazenda; 
• Prefeitura do município para obter o Alvará de Funcionamento; 

enquadramento na entidade sindical patronal (a empresa 
ficará obrigada ao recolhimento anual da Contribuição 
Sindical Patronal); 

• Cadastramento na Caixa Econômica Federal no sistema 
“ESocial”; 

• Corpo de Bombeiros Militar;
• Visita à Prefeitura da cidade onde pretende montar a sua loja 

(quando for o caso) para fazer a consulta de local;
• Obtenção do Alvará de Licença Sanitária – adequar as 

instalações de acordo com o Código Sanitário (especificações 
legais sobre as condições físicas).

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

Exigências Legais

Para registrar uma empresa, a primeira providência é contratar um contador profissional 
legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa, auxiliá-lo na 
escolha da forma jurídica mais adequada para o seu projeto e preencher os formulários 
exigidos pelos órgãos públicos de inscrição de pessoas jurídicas. O contador pode 
informar sobre a legislação tributária pertinente ao negócio. Mas, no momento da 
escolha do prestador de serviço, deve-se dar preferência a profissionais indicados 
por empresários com negócios semelhantes. Para legalizar a empresa, é necessário 
procurar os órgãos responsáveis para as devidas inscrições.
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    Alguns itens regulados pelo CDC são:

Forma adequada de oferta e exposição dos produtos destinados 
à venda, ao fornecimento de orçamento prévio dos serviços a 
serem prestados, às cláusulas contratuais consideradas abusivas, 
à responsabilidade dos defeitos ou aos vícios dos produtos e 
serviços, aos prazos mínimos de garantia e às cautelas ao fazer 
cobranças de dívidas.

Não esqueça de pesquisar na Prefeitura do seu município se a Lei 
de Zoneamento permite a instalação de empresa de decoração 
de ambientes. O Sebrae poderá orientá-lo sobre esse tema.

Estrutura e pessoal (equipe e 
equipamentos)

Uma loja de aluguel de roupas para festas deve ter um ponto comercial e uma oficina 
para pequenos reparos nos fundos, estima-se ser necessária uma área de 100 m², com 
flexibilidade para ampliação, conforme o desenvolvimento do negócio. Os ambientes 
podem ser divididos em área para atendimento, mostruário, provadores, banheiro e 
oficina.

O local de trabalho deve ser limpo e organizado. A depender do público-alvo, vale 
investir na contratação de um decorador de ambientes para deixar o local com perfil 
adequado ao atendimento. O profissional pode orientar em questões sobre ergometria, 
fluxo de operação, design dos móveis, iluminação, ventilação e acessibilidade.
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Gerente:

Responsável pelas atividades administrativas, financeiras, de 
controle de estoque e da comercialização. Deve ter conhecimento 
da gestão do negócio, do processo produtivo e do Mercado. 
Deve conhecer em profundidade o perfil dos clientes para 
definir o que comprar e quanto pagar pelos trajes. Pode ser o 
proprietário.

Vendedor:

Responsável pelo atendimento aos clientes. Ele deve conhecer em 
profundidade os produtos oferecidos, entender as necessidades 
dos clientes, conhecer a cultura e o funcionamento da empresa, 
além das tendências do mercado, fazer relacionamentos 
duradouros com os clientes, transmitir confiabilidade e carisma, 
atualizar-se sobre as novidades do segmento e zelar pelo bom 
atendimento após a compra.

Se não houver disponibilidade permanente de vagas nas 
proximidades, recomenda-se manter convênio com algum 
estacionamento próximo, pois esse tipo de negócio demanda 
tempo e tranquilidade do consumidor.

O número de funcionários varia de acordo com o tamanho do 
empreendimento. Para a estrutura sugerida acima, a loja precisa 
da seguinte equipe:

A iluminação artificial deve ser projetada para proporcionar o maior rendimento e 
conforto para os funcionários. É importante que a iluminação seja distribuída de 
forma uniforme, geral e difusa, evitando ofuscamentos, reflexos incômodos, sombras 
e contrastes excessivos. Para mais informações, sugere-se consultar a NBR 5413/92, 
que regulamenta a iluminação artificial em interiores em que se realizem atividades 
de comércio e indústria. Sempre que possível, deve-se aproveitar a luz natural. No fim 
do mês, a economia da conta de luz compensa o investimento. Quanto às artificiais, a 
preferência é pelas lâmpadas de Led.
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Costureira:

Responsável por pequenos consertos nas peças adquiridas e 
devolvidas.

Lavadeira e passadeira:

Responsável por lavar e passar as peças alugadas. Se preferir, o 
empreendedor pode optar por terceirizar os serviços de costura 
e lavanderia.

Copeira:

A depender do perfil do público é necessário ter um profissional 
para servir café, água e cuidar da limpeza do local.

Além disso, são características importantes para 
todos os membros da equipe:

• Agilidade
• Raciocínio rápido
• Capacidade de observação
• Paciência
• Facilidade de organização
• Flexibilidade
• Disponibilidade de horário
• Simpatia, bom humor
• Proatividade
• Responsabilidade
• Controle emocional

Normalmente, a loja funciona em horário comercial de 10h às 
18h, de segunda a sábado. Dependendo do movimento e da 
época do ano, pode ser necessária a ampliação do horário de 
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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 produtos da loja;
• Motivação para crescer juntamente com o negócio.
• Vestiário masculino e feminino com duchas;
• Armários.

O empreendedor pode 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.

Matéria-prima e mercadorias

A gestão de estoques no varejo é o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Este equilíbrio 
deve ser sistematicamente aferido por, entre outros, os seguintes três importantes 
indicadores de desempenho:

Giro dos estoques
O giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido 
em estoques é recuperado nas vendas. Usualmente é medido em base anual e tem a 

funcionamento, exigindo a contratação temporária de mais 
vendedores. Esta expansão do negócio precisa ser planejada 
conforme o aumento da receita.
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característica de representar o que aconteceu no passado. Obs.: quanto maior for a 
frequência de entregas dos fornecedores, logicamente em menores lotes, maior será 
o índice de giro dos estoques, também chamado de índice de rotação de estoques;

Cobertura dos estoques
O índice de cobertura dos estoques é a indicação do período de tempo que o 
estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja 
suprimento;

Nível de serviço ao cliente
O indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, 
isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber a Mercadoria, ou 
serviço, imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de 
venda que podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a Mercadoria em estoque 
ou não se poder executar o serviço com prontidão.

O empreendedor deve conhecer o perfil de seus clientes e 
adquirir peças que estejam adequadas aos seus desejos de 
consumo. A moda para casamentos e festas, apesar de parecer 
estável, também segue tendências. Assim, o empresário no ramo 
deve estar sempre bem atualizado e em busca de novidades. 
Viajar ao exterior, ter noção do que será tendência em cada 
estação do ano, ouvir a opinião de estilistas conceituados, além 
de ficar atento às redes sociais, novelas e moda dos famosos, 
pode fazer a diferença.

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto 
na alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em 
conta o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede 
da empresa. A quantidade e qualidade das peças disponíveis para aluguel podem ser 
determinantes para o sucesso da loja.

Uma forma de minimizar o risco do negócio é se especializar em um público, e dentro 
dele oferecer uma ampla variedade de produtos. Um bom exemplo é para quem 
vislumbra uma oportunidade para o Mercado de noivas: vestidos de noiva bordados, 
lisos, brancos, beges, curtos, longos, tradicionais, modernos, de renda, de seda, 
nacionais, importados, com e sem decote, rebuscados, básicos etc. O ideal é que a 
loja também trabalhe com acessórios que complementam o produto principal, como: 
véu, grinalda, sapatos, bolsas, colares, brincos e anéis. Com o tempo, será possível 
identificar as preferências dos clientes e investir em produtos que têm alta demanda.
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O Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o 
negócio até o momento em que ele se torna autossustentável. Pode ser caracterizado 
como:

Investimento fixo 
Engloba o capital empregado na compra de imóveis (se for o caso), Equipamentos, 
móveis, utensílios, instalações, reformas, veículos;

Investimento e Capital de Giro

Por fim, a loja deve oferecer um espaço exclusivo para roupas de festas, com trajes a 
rigor e vestidos longos. Dessa forma, a empresa amplia o campo de atuação para além 
das cerimônias de casamento, atendendo convidados de festas, formaturas e eventos 
de gala.

O preço de aluguel de roupas para festas costuma variar de 
acordo com o número de locações pelas quais a peça já passou. 
A loja pode oferecer também o serviço de primeiro aluguel. 
Trata-se de um vestido encomendado para uma costureira ou 
confecção, de acordo com as medidas e preferências da cliente. 
Após a confecção e uso do vestido, a peça é devolvida para a 
loja e disponibilizada para locação. Este serviço custa, em média, 
30% a mais do que o segundo ou terceiro aluguel. Porém, garante 
a satisfação de clientes que desejam um vestido confeccionado 
sob medida, mas não possuem condições de comprá-lo 
definitivamente. Nesse caso, há preferência pela utilização de 
tecidos mais resistentes. Normalmente, depois de cinco aluguéis, 
os vestidos são vendidos para outras lojas em cidades menores 
ou para brechós. O recurso proveniente da venda de vestidos 
deve ser reinvestido na renovação do estoque.
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Investimentos pré-operacionais
São todos os gastos ou despesas realizadas com projetos, pesquisa de Mercado, 
registro da empresa, decoração, honorários profissionais e outros.
O investimento varia muito de acordo com o porte do empreendimento. Uma loja de 
aluguel de roupas, estabelecida numa área de 100 m², exige um investimento inicial 
estimado em torno de R$150 mil, a ser alocado majoritariamente nos seguintes itens:

• Balcão de atendimento: R$10.000,00
• Estantes para guardar volumes, araras e prateleiras: R$14.000,00
• Provadores com espelho: R$20.000,00
• Telefone, computador e impressora: R$6.000,00
• Estoque inicial: R$70.000,00

As informações aqui prestadas servem apenas como referência, a partir de um exemplo 
hipotético. Os valores acima podem variar conforme a região geográfica que a empresa 
irá se instalar, necessidade de reforma do imóvel, tipo de mobiliário, etc.

Para uma informação mais apurada sobre o investimento inicial, a sugestão é que o 
empreendedor utilize o modelo de plano de negócio disponível no Sebrae.
Existe também a possibilidade da franquia, interessante por ser mais fácil do que abrir o 
negócio por conta própria. O sistema é indicado para aqueles que não têm experiência 
no setor e querem contar com treinamento e marketing especializados. 

O franqueado recebe apoio nas etapas de escolha do ponto, projeto de arquitetura 
e comunicação visual, assistência durante o processo de pré e pós-abertura da loja. 
Também dispõe, contratualmente, de programa de treinamento inicial e reciclagens, 
suporte operacional e de marketing. Se a opção for por uma franquia, recomenda-se 
consultar a Associação Brasileira de Franchising.

Capital de giro
Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter 
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia 
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de caixa. 
O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos 
médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e prazos 
médios concedidos a clientes (PMCC).

Quanto maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem, 
maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos 
regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a 
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.

Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra, aluguel, 
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao prazo 
médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de capital 
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Canal de Distribuição

Como os produtos disponibilizados para locação exigem que o consumidor escolha, 
prove e confira a Mercadoria, o canal preferencial de distribuição é a própria loja, 
porém já há uma forte tendência de aluguéis por sites e redes sociais. Por isso é ideal 
que se tenham todos os tamanhos e medidas das peças disponíveis, atraindo assim os 
mais diversos públicos.

de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível para 
suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica também em 
um aumento de encaixe em capital de giro.

Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser ao menos parcialmente reservado 
para complementar esta necessidade do caixa. Se ocorrer o contrário, ou seja, os 
prazos recebidos dos fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem 
e os prazos concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro 
é negativa. Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em caixa é 
necessário para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). 
Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa venha 
a ter problemas com seus pagamentos futuros. Um fluxo de caixa, com previsão de 
saldos futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente da 
necessidade de capital de giro.

Só assim as variações nas vendas e nos prazos praticados no Mercado poderão ser 
geridas com precisão. Estima-se em R$ 30 mil o capital de giro necessário para a 
abertura de uma microempresa de aluguel de trajes para casamentos e festas.
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custos

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão 
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como: 
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-prima 
e insumos consumidos no processo de produção.

O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra, 
produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio, indica que o 
empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como 
ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle 
de todas as despesas internas. Quanto menores os Custos, maior a chance de ganhar 
no resultado final do negócio.

Os Custos para abrir uma loja de aluguel 
de roupas para festas devem ser estimados 
considerando os seguintes itens:

• Salários, comissões e encargos;
• Tributos, impostos, contribuições e taxas;
• Aluguel, taxa de condomínio, segurança;
• Água, luz, telefone e acesso a internet;
• Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários;
• Recursos para manutenções corretivas;
• Assessoria contábil;
• Propaganda e publicidade da empresa;
• Aquisição de matéria-prima e insumos;
• Despesas com vendas;
• Despesas com armazenamento e transporte.
• Seguem algumas dicas para manter os Custos controlados:
• Comprar pelo menor preço;
• Negociar prazos mais extensos para pagamento de                          
 fornecedores;
• Evitar gastos e despesas desnecessárias;
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Agregação de valor

Agregar valor significa oferecer produtos e serviços complementares ao produto 
principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público- alvo. Não basta 
possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que o local seja 
reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu nível de 
satisfação com o produto ou serviço prestado.
O ramo de festas também segue a moda, portanto, estar atualizado e trazer novidades 
faz toda a diferença. Viajar ao exterior, frequentar feiras e Eventos de moda, além de 
ficar atento às novelas e ouvir a opinião de estilistas conceituados, ajuda a obter a 
noção do que será tendência em cada estação do ano.

As pesquisas quantitativas e qualitativas podem ajudar na 
identificação de benefícios de valor agregado. No caso de 
uma loja de aluguel de trajes, há várias oportunidades de 
diferenciação, tais como:

• Oferta do primeiro aluguel para vestidos de noivas, festa e trajes;
• Participação em entidades associativas do setor;
• Parceria com empresas de cerimonial e organização de casamentos;
• Parceria com confecções;
• Manutenção de uma equipe própria de costureiras e passadeiras;
• Melhoria no acabamento e customização das peças, com bordados   
 e outros adornos;
• Consultoria sobre os trajes adequados para cada festa ou   
        cerimônia, dependendo do tipo de festa (black-tie, passeio   

• Manter equipe de Pessoal enxuta;
• Reduzir a inadimplência, através da utilização de cartões de      
 crédito e débito.
• Balcão de atendimento
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 completo, passeio, esporte), horário e local de realização,   
 bem como na escolha do vestido que melhor se adapta    
 ao tipo físico da cliente;
• Parceria com brechós para a desova de peças muito utilizadas;
• Entregar trajes e acessórios na residência do cliente, bem como   
 recolhê-los após a utilização.
• Body system, entre outras.

Divulgação

O empreendedor deve elaborar um plano de comunicação do negócio e colocá-lo em 
prática pelo menos três meses antes de abrir a sua loja de aluguel de roupas para festas. 
Estratégias de comunicação dirigidas às redes sociais são fundamentais. Por meio 
delas, o empreendedor poderá compartilhar conteúdos relacionados ao segmento em 
que irá atuar. 
É preciso investir em uma presença digital consistente e trazer resultados relevantes 
para os usuários quando estão buscando por respostas. No Instagram, por exemplo, 
é possível utilizar fotos das roupas disponíveis para aluguel e atrair clientes. Como 
o ramo de aluguel de roupas de festas mexe muito com o sonho das mulheres, é 
preciso se preocupar também com a estética do seu feed e dar uma boa experiência 
visual para novas pessoas que visitarem seu perfil. Trabalhar com histórias em destaque 
personalizadas também dá um toque mais profissional a este canal para sua loja.

Caso seja interesse do empreendedor, um profissional de marketing e/ou comunicação 
poderá ser contratado para desenvolver campanhas de divulgação específicas.

Abaixo, sugerimos algumas ações:

• Oferecer brindes para clientes que indicam outras clientes;
• Publicar anúncios em jornais e revistas de bairro;
• Oferecer descontos e pacotes promocionais para aluguéis combinados 

(por exemplo, traje do noivo + traje da noiva, vestido +fraque);
• Montar um site com o portfólio de roupas, com a oferta de serviços e 

demais valores empresariais.
• Anunciar em sites de busca, que geram maior volume de tráfego e 

vendas.
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Informações tributárias

O segmento de aluguel de trajes para casamentos, assim entendido pela CNAE/
IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7723-3/00 como a atividade 
de aluguel de trajes para casamentos e festas, de objetos do vestuário, de joias, 
de calçados e de outros acessórios, poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME 
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar 
nº 123/2006.

Pode ser considerada ME o empreendimento com receita bruta anual inferior ou igual 
a R$360 mil. Para formalização, é necessário optar entre uma das formas de tributação 
(Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido) e realizar o registro em uma Junta 
Comercial.

Nessa modalidade, não há restrições para o desempenho de 
serviços, no entanto, é importante ter o controle do faturamento 
a partir do registro correto do fluxo de caixa (que deve ser 
realizado em toda empresa). Se o lucro ultrapassar o limite para 
ME, o contrato social deve ser revisto, alterando também o 
regime tributário do empreendimento.

A Micro Empresa pode ser dividida em quatro categorias: sociedade simples, EIRELI, 
sociedade empresária e empresário. Já negócios com limite de faturamento anual 
de R$4,8 milhões podem ser enquadrados como EPP. Da mesma forma que a ME, o 
titular de uma Empresa de Pequeno Porte deve formalizar o negócio em uma Junta 
Comercial, optando por um dos regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Real ou 
Lucro Presumido).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para 

O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido 
e, quando puder, superar as expectativas do cliente. A melhor 
propaganda será feita pelos clientes satisfeitos e bem atendidos.
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esse ramo de atividade, variam de 6% a 33% (ANEXO III), dependendo 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.

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. O ideal é que 
o contador escolha a melhor modalidade para o escritório de 
decoração de ambientes.
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A qualidade é imprescindível. Evite, a todo custo, disponibilizar 
roupas com defeitos, mesmo que pouco perceptíveis. Essa é 
uma falta de cuidado que pode prejudicar a imagem da sua loja. 
Além do cuidado com as roupas, o preço precisa ser competitivo.  
Portanto, a loja precisa manter preços competitivos, sem oferecer 
produtos de baixa qualidade. Investir em renovação do estoque 
e em treinamento para os funcionários garante a satisfação do 
cliente e a viabilidade financeira do negócio.

Dicas de Negócios

O vestido de noiva é item essencial na longa lista de providências para a cerimônia de 
casamento, mas o contato com outros fornecedores do setor é vital para a sobrevivência 
do negócio. Por isso, sugerimos a participação em feiras e exposições para noivas, 
anúncio em revistas especializadas e divulgação em buffets e casas de festas. Com isso, 
a relação com cerimoniais e outros profissionais do setor pode se estreitar e alavancar 
os negócios.

O empreendedor precisa estar atento ao grau de satisfação dos clientes, buscando 
identificar qual a percepção que eles têm em relação à qualidade e ao diferencial 
dos serviços oferecidos. Para tanto, pode realizar pequenas pesquisas de satisfação, 
utilizando formulários objetivos (on-line ou impresso) com as informações desejadas. 
Listamos outras dicas para o seu negócio:

• Também é importante captar as ideias dos colaboradores e parceiros, 
além de manter uma postura aberta para receber qualquer observação 
que chegar à empresa. 

• Avaliar ou visitar concorrentes diretos ajuda na hora de adequar a 
Estrutura do negócio com base em casos reais. 

• Não é razoável utilizar todos os recursos financeiros na montagem 
da empresa. Recomenda-se manter algumas reservas para garantir o 
capital de giro do empreendimento. 

• Casar boas ideias com serviços e atendimento de qualidade pode levar 
uma empresa a se diferenciar das concorrentes. 

• Recrutar funcionários criativos pode ajudar a alavancar os negócios.
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