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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 às necessidades do seu negócio e
comece hoje mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu.
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Apresentação do Negócio
Após dois anos de em ritmo lento com crescimento
inferior a 5% em 2017 e 2018, o crescimento no
setor de cosméticos voltou a acelerar. E quais
os motivos para isso? A maior diversificação de
produtos, aumento de crédito e a retomada na
economia, que impulsionam o consumo dos
produtos cosméticos, perfumes e de higiene
pessoal, apontando para o potencial desse setor.
No primeiro trimestre de 2019 o aquecimento
foi visível com o surpreendente aceleramento
de 10,6%, quando a média anual dos últimos 10
anos ficou de 4,1%, segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal
Perfumaria e Cosméticos, esses números mostram
a força do setor no país, quarto maior mercado
consumidor de cosméticos do mundo.
Apesar do público maioritariamente feminino, há uma demanda crescente do
consumidor do sexo masculino, e mercado brasileiro de cosméticos para eles também
cresce a pleno vapor, se mostrando um nicho de grande potencial. Com o aumento
da oferta de produtos específicos para esse público é possível encontrar diversas
opções de acordo com a necessidade do consumidor. Essa afirmação é reiterada com
os resultados da pesquisa da Global Industry Analysts Inc, prevendo a duplicação do
crescimento do mercado global masculino, que deverá valer 43,6 bilhões de dólares
até 2020. Entretanto, tais valores certamente serão alterados devido à crise provocada
pela pandemia do corona vírus!
E dentro desses dois grupos de consumidores ainda existe um vasto potencial
para subdivisões subdivisões definidas por fatores como: poder aquisitivo, idade,
gostos, características físicas e até condições climáticas regionais. Apontando para a
oportunidade de focar em nichos específicos.

Entre as tendências, o mercado de produtos sustentáveis desponta
baseado na preocupação latente do brasileiro com o meio ambiente
e a maior disseminação do conceito de sustentabilidade, levando a
atenção do consumidor a se voltar para produtos que proponham
ações como o usos de embalagens sustentáveis ou recicláveis, uso
de ingredientes naturais entre outros, que levam esse conceito da
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teoria para o uso prático no dia a dia.

Com vida útil curta, uma vez que os produtos demandam rápida reposição, já que
pouco tempo após a compra, o cliente terá nova necessidade de adquirir o produto,
uma das principais atividades do empreendedor que deseja investir em uma loja de
cosméticos e perfumaria estará na fidelização do seu cliente, garantindo que ao final do

Localização
Em todas as classes sociais existem consumidores de cosméticos e perfumes, sendo esta
uma atividade comercial que pode ser desempenhada em regiões de todos os níveis
de poder aquisitivo. Entretanto, para definir a melhor localização para o instalação da
sua loja, deve o empreendedor avaliar alguns aspectos:

•
Identificação do perfil socioeconômico da população e seus hábitos
de consumo;
•
Avaliação da concorrência existente, se a mesma atende toda a
demanda local e sua forma de atuação;
•
A análise do custo do custo no investimento inicial, sejam eles
reformas ou adequações no ponto, e ainda dos custos operacionais,
como valor de aluguel, impostos entre outros.
Seja próximo a residência do público-alvo, ou em outros locais onde há grande
fluxo desses, o local ideal é aquele que permite o acesso facilitado aos potenciais
consumidores. Além disso, antes de tomar a decisão de fechar contrato de locação
do ponto comercial para sua loja de cosméticos e perfumaria, o empreendedor deve
observar os seguintes detalhes:

•
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.;
•
Esteja atento ao valor do aluguel, prazo do contrato, reajustes e
reformas a fazer, afinal, receitas e despesas devem ser compatíveis com a
proposta do empreendimento;
•
Avalie as comodidades que possam tornar mais atrativa e
conveniente à presença dos frequentadores, tais como facilidade de
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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.

Exigências Legais
Antes de abrir empresa o empreendedor deve tomar 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 por algumas
etapas a serem cumpridas:

•
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.
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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.

Além dessas etapas, existe uma legislação aplicável ao setor é
fundamental o empreendedor tenha conhecimento. Entre elas
merecem maior destaque:
- Lei 2.590, de 11 de junho 1971 - que dispõe sobre a atividade e discrimina algumas
providências, tais como: aprovação da autoridade sanitária; responsável técnico
habilitado e registro no Ministério da Saúde.
- Lei 5.991/73. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de cosméticos.
- Lei 6.360/76. Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os cosméticos.
- Decreto 793/93. Altera os Decretos 74.710/74 e 79.094/77, que regulamentavam as
respectivas leis, e dá outras providências.
- Lei 9.782/99. Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão fiscalizador.
No âmbito estadual, a fiscalização cabe à Secretaria Estadual de Saúde, conforme o
Código Estadual de Saúde.

Estrutura e Pessoal
(Equipe e Equipamentos)
Se tratando do tamanho da sua loja de cosmético as possibilidades são inúmeras,
havendo a possibilidade de criar uma estrutura em pequenos espaços ou mesmo em
grandes galerias, a depender da proposta, público e capacidade de investimento.

Apesar disso, existe um padrão na divisão dos espaços, que
poderá ajudar o empreendedor a descobrir se o ponto comercial
que o mesmo avalia, corresponde às necessidades do seu
negócio, são elas:
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•

Área de vendas:

•

Área de administração e depósito

•

Área de demonstração

Nesse espaço existem três possibilidades de atendimentos: o autoatendimento,
com os produtos dispostos em prateleiras e gôndolas, o atendimento por vendedor
e o misto, onde apenas determinados produtos são acessíveis apenas através do
profissional de venda;

Usado para armazenamento de mercadorias, conferência, desempacotamento e
registro;

A demonstração prática de alguns produtos é fundamental para a decisão de
compra do consumidor.

Uma vez que o número de colaboradores necessários para o
funcionamento do seu empreendimento estará diretamente
ligada ao modelo e porte de negócio escolhido, não definiremos
número de funcionários necessários e sim as funções que
devem ser desempenhadas para o funcionamento da sua loja
de cosméticos e perfumaria:
•

Vendedor

•

Caixa

•

Esteticista

É fundamental que esse profissional saiba identificar as necessidades e hábitos
do cliente, adotando uma postura consultiva. O empreendedor deve ter extremo
cuidado na escolha do profissional para assumir essa função, evitando fortemente
os profissionais que atuam como “tiradores de pedido”. O profissional de vendas
deve ainda conhecer o produto e a empresa, para oferecer e melhor proposta e
experiência ao potencial consumidor. Dinamismo, empatia, flexibilidade, paciência
e boa comunicação são algumas das habilidades que devem ser buscadas;

Além de conhecimentos básicos sobre cálculos e controle financeiro, o profissional
responsável pelo caixa da sua loja de cosmético deve contar com a capacidade
de atender com qualidade os clientes, afinal de nada vai adiantar uma experiência
positiva durante a escolha do produto se o fechamento da compra for desagradável;

Flexibilidade, criatividade, ética e espírito crítico são algumas das características
buscadas em um profissional de estética. Se a sua empresa optar por trabalhar com
esse profissional, melhorando a experiência do cliente com a sua loja é fundamental
que consultor de estética possua bom conhecimento em cosmetologia, produzindo
resultados que resulte no ganho da confiança dos clientes. É desejável que o
responsável por essa função possua curso técnico em estética e cosmetologia.
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Além das gôndolas, prateleiras e balcões para a
sua loja, são necessários equipamentos de apoio e
administração:
Mobiliário para a área administrativa:
•
•
•
•
•
•

Computador completo
Impressora;
Telefone;
Mesa;
Cadeira;
Armário para escritório

Móveis e Equipamentos para áreas de exposição e venda
de produtos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcão para atendimento;
Balcão expositor;
Prateleiras;
Gôndolas;
Display promocional;
Vitrines com rodízio;
Espelhos;
Check out;
Máquina ECF ;
Impressora matricial.

Caso sua loja conte com um consultor de estética é
necessário ainda:
•
•
•

Cadeira reclinável;
Espelho;
Suporte para produtos.
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A escolha dos equipamentos vão depender ainda da proposta do seu negócio,
devendo o empreendedor optar pelos itens necessários para oferecer uma experiência
agradável aos seus clientes. Os valores dos itens irão variar a depender da qualidade,
região e quantidade adquirida. Portanto o trabalho de pesquisa de fornecedores e
preços, e negociação, serão essenciais na redução dos custos.
Naturalmente aromatizadas, as lojas de cosméticos devem contar com um layout que
permitam uma circulação livre. Associados a isso, a escolha de cores adequadas e boa
iluminação, tornam a estadia do consumidor mais agradável, refletindo no seu desejo
de retorno ao espaço e consequente fidelização.

Atenção: Esteja atento a Convenção Coletiva do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio Varejista e Sindicato dos Profissionais
Esteticistas, utilizando-as como guia das relações trabalhistas e
balizadoras dos salários de seus colaboradores.

Matéria-prima e Mercadorias
A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e
a demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através dos seguintes
importantes indicadores de desempenho, entre outros:

•

Giro dos estoques

•

Cobertura dos estoques

•

Nível de serviço ao cliente

O giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido em
estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido em base anual e tem
a característica de representar o que aconteceu no passado.
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.
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 ser possível executar o serviço com prontidão.
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Uma loja de cosméticos pode comercializar produtos
de três segmentos, conforme o exemplo descrito a
seguir:
Higiene pessoal:
•
•
•
•

Sabonetes;
Desodorantes;
Produtos de barbear;
Talcos.

Cosméticos:
•
•
•
•
•

Tinturas para cabelo;
Fixadores;
Modeladores;
Maquiagens;
Loção para pele;

Perfumaria:
•
•
•

Perfumes;
Colônias;
Essências.

Os chamados “produtos de toucador” são outros itens que podem fazer parte do seu
mix de produtos a exemplo dos pentes, escovas, lixas de unhas e ceras depilatórias. A
definição do que será oferecido deve ser baseada na demanda local.

Investimento e Capital de Giro
O investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua autossustentação. Pode ser caracterizado como:
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•

Investimento fixo

•

Investimentos pré-operacionais

•

Capital de giro

Compreende o capital empregado na compra de imóveis, equipamentos, móveis,
utensílios, instalações, reformas, etc.;

São todos os gastos ou despesas realizadas com projetos, pesquisas de mercado,
registro da empresa, projeto de decoração, honorários profissionais e outros;

É o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas iniciais, geradas pela
atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as compras iniciais, pagamento
de salários nos primeiros meses de funcionamento, impostos, taxas, honorários de
contador, despesas de manutenção e outros, um dos principais responsáveis pela
sobrevivência da empresa no período que sucede a abertura do negócio.

Para uma loja de cosméticos e perfumaria o empreendedor
deverá dispor de capital suficiente para:
•
Mobiliário para a área administrativa;
•
Construção e reforma de instalações ;
•
Compra de equipamentos ;
•
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas etc;
•
Capital de giro para suportar o negócio nos primeiros meses de
atividade.

Os maiores desafios em gerenciar o capital de giro em uma loja
de cosméticos e perfumaria são a ocorrência de:
•
Variação dos custos absorvidos pela empresa;
•
Altos níveis de estoques levando em conta o número de itens
necessários para compor a venda do período;
•
Aumento de despesas financeiras;
•
Baixo volume de vendas;
•
Aumento do volume de vendas a prazo, tornando os prazos de
recebimento maiores que os prazos de pagamento das despesas
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Canal de
Distribuição
Para empresas do ramo da beleza, a distribuição é um dos fatores decisivos para o
sucesso dos negócios, nesse sentido os canais de distribuição do setor são:

•
•
•
•

Distribuição tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo;
Venda direta, evolução do conceito de vendas domiciliares;
Franquia, lojas especializadas e personalizadas;
E-commerces.

Embora exija cuidados especiais no atendimento, logística dos produtos e a manutenção
do site, contar com um e-commerce é uma opção recomendada. Alcançando a primeira
colocação entre os e-commerces com o maior número de pedidos, esse canal de
distribuição tem se popularizado entre os consumidores. A presença omnichannel,
que garantindo que o cliente explore todas as possibilidades de interação com a sua
marca, encontrando-a através de diversos canais, tem se mostrado alavancador do
sucesso. Prova disso é o aumento na busca por comodidade e velocidade, onde 10%
dos pedidos online foram retirados na loja física, ou outro ponto de acesso, segundo
dados do estudo realizado pela Ebit em 2018, Webshoppers.

Dessa forma, empresas que atuam no canal digital e contam com
o suporte operacional das lojas físicas, contam com vantagens
Dessa forma, empresas que atuam no canal digital e contam
com o suporte operacional das lojas físicas, contam com
vantagens das que escolhem por um único canal.
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custos
Do aluguel ou compra do ponto comercial, ao valor pago mensalmente em energia
e água, do valor direcionado para funcionários, contratações de serviço, todo
investimento feito para que o produto exista é chamado de custo. Assim é crucial realizar
uma cuidadosa gestão de custos para que assim o valor cobrado sejam condizentes
não apenas com os objetivos financeiros do empreendedor, mas com a realidade do
negócio, garantindo boas margens de lucros, volume de vendas e consequentemente
sucesso da sua loja de cosméticos e perfumaria:

•

•

Custos fixos

Entre eles estão:

São eles:
•
•
•
•

Aluguel;
Funcionários; Energia;
Água;
Honorários contábeis

Custos variáveis

São os custos que sofrem oscilação
em detrimento do que é produzido
ou vendido.

Aqueles que permanecem constantes,
independente da produtividade e
rentabilidade do seu negócio. Eles fazem
parte da estrutura da sua empresa.

•
•
•

Comissões;
Matéria-prima;
Impostos, entre outros.

Agregação de valor
Para sobreviver no mercado é importante contar com uma oferta diferenciada dos
concorrentes, oferecendo vantagens ao cliente que o leve a optar pela sua loja
em detrimento da sua concorrente. Serviços de design de sobrancelhas, estética,
maquiagem, avaliação de couro e demonstração de produtos podem se revelar um
diferencial atrativo para o seu público-alvo. Apesar de gratuitos esses serviços estimulam
as vendas. Outras possibilidades são oferecer produtos para públicos específicos como:
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•
Produtos Étnicos: A procura por produtos para cabelos cacheados
e crespos de 2016 para 2017 buscas no google relacionadas a cabelos
crespos e cacheados cresceu mais de 200%, dados do buscador apontam
que 24% das brasileiras com idade entre 18 e 24 anos possuem cabelos
crespos ou cacheados e desejam passar pela transição capilar. Motivados
em reconhecer e ostentar as características naturais, orgulhando-se da
sua identidade, brasileiros de ambos os gêneros se mostram interessados
em adquirir produtos específicos que potencializam a sua beleza natural;
•
Produtos para homens: Compondo mais de 48% da população
brasileira o público masculino vêm cada vez mais consumindo produtos
exclusivos. Sejam linhas de produtos para cabelo, pele, desodorante,
perfumes, ou produtos de barbear como creme para barbear, loção
pós barba, gel modelador, hidratantes, entre outros específicos para o
segmento, encontram grande receptividade do público;
•
Produtos sustentáveis: Das linhas de cosméticos naturais e ecofriendly, livres testes em animais, ou de produtos com origem animal,
os chamados veganos, das embalagens reutilizáveis, aos produtos
biodegradáveis, a procura pelos produtos que adotam a bandeira da
sustentabilidade cresce. Tendência sem prazo para perder a visibilidade,
já movimenta mais de 3 bilhões no brasil, e crescem 20% ao ano, segundo
dados da NaturalTech.
É importante que o empreendedor se mantenha atualizado sobre novas tendências,
acompanhando a mudança da demanda no mercado. Promoções nas datas comemorativas
permitem atração de novos clientes e alavancam as vendas. Outras possibilidades para
agregar valor são parcerias com outros negócios como clínicas estéticas e academias.
O importante é estar atento às necessidades e anseios do seu público, garantindo que
a oferta ao que eles buscam parta da sua empresa, e não da concorrência.

Divulgação
O planejamento da divulgação de uma loja de cosméticos dependerá do seu porte e
público-alvo. Da distribuição de material gráfico promocional a criação de propagandas
para a televisão vai depender da definição de qual o caminho a sua mensagem chegará
de forma mais eficiente ao seu cliente.
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Dirigida para clientes atuais e potenciais a comunicação da sua loja de cosméticos
e perfumaria deve apresentar as linhas de produtos comercializadas, os serviços
associados e as promoções. A presença digital da sua loja, seja através de um site
ou das mídias digitais, deve ter início juntamente com a abertura das portas para o
consumidor.

Entre as ações acessíveis e eficientes que tornarão a sua loja de
cosméticos e perfumaria conhecida pelo público-alvo estão:
•
Criação de site institucional com atendimento online, onde pedidos
possam ser feitos e acompanhados. É necessário contar com o suporte
de um profissional que ajude na otimização da sua página, garantindo o
melhor ranqueamento dela nos mecanismos de pesquisa, a exemplo do
google;
•
Disponibilizar whatsapp para a comunicação com clientes e
fornecedores;
•
Confeccionar folders e ‘’flyers’’ para a distribuição em pontos
estratégicos;
•
Firmar parceria com salões de beleza e podólogos;
•
Oferecer brindes ou descontos a clientes frequentes, ou que efetuem
compra acima de determinado valor, entre outras.
Datas festivas e Eventos especiais são momentos muito propícios para a divulgação da
loja, seja através de banners locais, ou da distribuição de folhetos promocionais para
os transeuntes.

Informações tributárias
O segmento de LOJA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA, assim entendido pela CNAE/
IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 4772-5/00 como a atividade
de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria, de toucador e de higiene
Pessoal, 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, desde que a receita bruta
anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa, R$ 4.800.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de
pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.
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Nesse regime, o empreendedor poderá recolher diversos
tributos e contribuições, por meio de apenas do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional sendo eles:
•
•
•
•
•
•

Imposto de renda da pessoa jurídica;
Contribuição social sobre o lucro;
Programa de Integração Social;
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
ICMS - Imposto sobre circulação de Mercadorias e serviços;
INSS.

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 4% a 19%, dependendo da receita bruta auferida
pelo negócio. Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade
conceder benefícios tributários para o ICMS, quando a atividade for 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.
A outra possibilidade existente é que se a receita bruta anual não ultrapassar R$ 81 mil,
o empreendedor pode se escolher se registrar como Microempreendedor Individual,
mas para isso outras condições são essenciais como não ser dono ou sócio de outra
empresa e contar com no máximo um colaborador.

Atendendo esses critérios o empreendedor registrado como
MEI, recolherá os tributos e contribuições com valores fixos
mensalmente, conforme informações a seguir:

I) Sem empregado

•
5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária
•
R$ 1 de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias (para
empresas de comércio e indústria)
•
R$ 5 de ISS – Imposto sobre Serviços (para empresas de prestadoras
de serviços)

II) Com um empregado

(O MEI poderá ter um empregado, desde que ele receba o salário mínimo ou piso
da categoria), o empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os
seguintes percentuais:

•
8% de INSS sobre a remuneração - retido do empregado;
•
3% de INSS (contribuição do empregador) sobre a remuneração do
empregado.
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•
Invista na qualidade do atendimento de forma global. Do vendedor ao
caixa, todos os profissionais da sua equipe devem ser aptos a atender com
educação e prestatividade o consumidor;
•
O setor que está em constante inovação exige dos empreendedores
que desejam atuar no ramo que o acompanhe essas transformações, por isso
é necessário investir recursos para lançar e promover novos produtos;
•
Certifique-se da origem e conformidade dos produtos adquiridos, com
a legislação vigente, exigindo e verificando os registros sanitários pertinentes;
•
Realize atendimento pós venda. É importante que o cliente entenda
quanto a sua empresa se preocupa com a satisfação dele;
•
Motive seus funcionários, dê feedback e os incentive a vender mais,
oferecendo um atendimento melhor sempre;
•
Invista em treinamento e capacitação dos profissionais que trabalham
na sua loja, essa é uma forma eficaz de mostrar a eles que você se importa
com o crescimento profissional dos seus colaboradores;
•
Na hora de empreender o ditado “o olho do dono engorda o
gado” deve ser levado a sério. Por isso é fundamental para o proprietário
em busca do sucesso, se fazer presente em tempo integral no seu
empreendimento;
•
Seja criativo na hora de se comunicar com seu público e mantenha a
sua empresa em evidência no mercado sempre.
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